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  ٢- ١
  ٨-٣

  ١٦-٨
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  ١٩- ١٧
  ٢١- ٢٠
  ٢٣-٢١

  ٢٧- ٢٤
  ٣٠-٢٧
  ٣٢-٣٠

  

  ٣٥- ٣٢
  ٣٩- ٣٥
  ٤٢- ٣٩



٢

٢- ١ -
 

بیئة زراعیة .      -١
بیئة صناعیة .-٢
بیئة صحراویة .-٣
بیئة ساحلیة .-٤

 
 

١.تبلغ نحو ملیون كم
٢ -: جبال –ھضاب –سھول–

.بحار –أنھار 
٣ -: معادن –مسطحات مائیة–

نباتات .–مصادر طاقة 
٤ -: دافىء ممطر شتاء.–حار جاف صیفا
٥ -: عمالة فنیة –عمالة یدویة.

 
تنوع الثروات الطبیعیة .-١

تنوع اإلنتاج األقتصادى .-٢
زیادة الدخل .-٣

بعضھا فمن الممكن أن نجد تتداخل بعض البیئات 
البیئة الصناعیة داخل البیئة الزراعیة وھكذا . 

 
 

 
البیئة الزراعیة تمد البیئة الصناعیة بحاجتھا من -١

الحاصالت الزراعیة والمنتجات الحیوانیة .
البیئة الصناعیة تمد البیئة الزراعیة بما تحتاجة من -٢

مصنوعات مختلفة وأالت .

-–
–





٣

.البیئة الزراعیة تمدنا بالغذاء والمنتجات الزراعیة والحیوانیة - ١
.البیئة الصناعیة تمدنا بالصناعات المختلفة - ٢
.البیئة الصحراویة تمدنا بالمعادن المختلفة البیئة الساحلیة تمدنا بالثروة السمكیة- ٣
  - والثروة الحیوانیة ھى البیئة التى تمدنا بالحاصالت الزراعیة
 . البیئة التى تمدنا بالصناعات المختلفة
  البیئة التى تمدنا بالثروات السمكیة
  البیئة التى تمدنا بالمعادن المختلفة

 

 

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 



––




٤

 

 
 
 
 


ھى الزراعة التى تعتمد على میاة نھر النیل .-

 -
ألنھا توجد فى السھول الفیضیة . -
تبلغ مساحتھا ملیون فدان .-
توجد الزراعة الفیضیة فى مصر فى ثالث مناطق :-
منخفض الفیوم .-٣الدلتا .      -٢الوادى .      - ١


توجد فى الواحات .   - ١

عتمد على میاة األبار والعیون .ت- ٢
 

 
 . تنتشر على الساحل الشمالى بالبیئة الساحلیة

تقوم على میاة األمطار الشتویة .- 

 
 
 
 
 
 
 

.تأخذ شكل مثلث قاعدتھ على ساحل البحر المتوسط ورأسھ شمال مدینة القاھرة -١

% من جملة المساحة الزراعیة فى مصر ٥٥تزید مساحة األراضى الزراعیة بھا عن- ٢

 

١ - دمیاط .–اإلسماعلیة –بورسعید –القلیوبیة –الشرقیة –الدقھلیة

. البحیرة واألسكندریة

 المنوفیة .–الغربیة –كفر الشیخ

 

وجود المستنقعات-٢.            ارتفاع نسبة الملوحة لقربھا من البحر

.انتشار الرمال- ٣







٥

كم ، حیث األراضى الخصبة على جانبى نھر النیل .١٠٠٠یمتد وادى النیل أمتدادا طولیا ألكثر من - ١
من جملة مساحة األراضى الزراعیة فى مصر .%٢٨مساحة األراضى الزراعیة بھ- ٢

من جملة المساحة الزراعیة فى مصر ).٢٧,٥( تزید عن 
 
المنیا .- ٤بنى سویف .       -٣الفیوم .        -٢الجیزة .         - ١
قنا .           - ٧سوھاج .       -٦أسیوط .         - ٥

أسوان .-٩األقصر .       -٨

أقرب المنخفضات الصحراویة لوادى النیل .- ١
یقع إلى الشمال الغربى من الوادى .–٢
یتصل بنھر النیل عن طریق بحر یوسف الذى یدخل من جھة الشرق عبر فتحة الالھون .- ٣
تتكون تربتة من طمى النیل .- ٤
ى منخفضات الصحراء الغربیة فى :یختلف منخفض الفیوم عن باق- ٥





 


 


 
تبلغ مساحة األراضى الزراعیة بالدلتا نحو ........ % ، بینما تبلغ مساحة األراضى فى الوادى .... %.- ١
تصل میاة النیل إلى الفیوم عبر ..................-٣..........             یمتد وادى النیل بطول .- ٢
توجد البیئة الزراعیة الفیضیة فى ثالثة مناطق وھم ............و.............و..........- ٤
عتمد على میاة یعتمد اإلنسان فى البیئة الزراعیة فى الوادى والدلتا ومنخفض الفیوم على میاة ........ فحین ی- ٥

فى الواحات للزراعة ، ومیاة ......... فى الساحل الشمالى للزراعة .
تتمیز البیئة الزراعیة ب............ سطحھا ، على حین تكون على شكل مدرجات فى .......... ولھذا تستخدم - ٦

............... فى رفع المیاة لألراضى الزراعیة .
ا ...............و..................و...........من أھم القناطر فى الدلت- ٧
من أھم القناطر فى الوادى ...............و.............و................- ٨
من أھم القناطر فى منخفض الفیوم .........................- ٩

.... ، بینما تقع قناطر زفتى على ........تقع قناطر أدفینا على ......... ، بینما تقع القناطر الخیریة على .....- ١٠



٦

 
 

 تتمیز البیئة الزراعیة بأتواء سطحھا مما یسھل
قیام الزراعة بھا .

 تتمیز بأستواءھا وعدم وجود تضاریس مرتفعة
متسعة .بھا فھى سھول فیضیة 

 تظھر فیة األراضى الزراعیة فى شكل:
فع المیاة مدرجات واسعة . ولذالك تستخدم السواقى لر

لرى األراضى الزراعیة 

 * 
أرتفاع درجة الحرارة صیفا - ١
إنخفاض درجة الحرارة شتاء لذالك ال تعتمد - ٢

مصر على میاة األمطار .الزراعة فى 

  

تعتمد الزراعة على المیاة : لذالك ترتبط البیئة - ١
الزراعیة بالمیاة .

تعتمد الزراعة فى الوادى والدلتا ومنخفض الفیوم - ٢
على میاة نھر النیل 

یتم تنظیم الرى من میاة نھر النیل لألراضى الزراعیة - ٣
: الترع ، القناطر ، السدود .عن طریق

* تربة وادى النیل ودلتاة ومنخفض الفیوم تربة 
طینیة ، جلبھا نھر النیل عبر ألف السنین رسبھا 

على جانبیة .
 

تتكون من نسبة كبیرة من الصلصال ونسبة - ١
أقل من الرمال .



یقع منخفض الفیوم فى ............. من الوادى .- ١١
 

اضى قناة مائیة یتم حفرھا لتوصیل المیاة لألر-٢زراعة تقوم على النیل والمیاة الجوفیة .                     - ١
الزراعیة .

تبدو فى شكل مثلث كبیر تمتد قاعدتة على البحر المتوسط ورأسة شمال مدینة القاھرة .- ٣
بناء ھندسى یشید على األنھار لتجنب خطر الفیضان .- ٥البیئة التى یعمل معظم سكانھا بالزراعة .       - ٤

 
منخفض ...........- ١
منطقة زراعیة اساسیة ............- ٢
البحر ....................- ٣
وادى ...........................- ٤
جبل ............- ٥
جبل ............- ٦
بحیرة ..............- ٧

١
٢

٣

٤
٥

٦ ٧



٧

 


 
––





 


 

  

 ––
 

 
 ترعة اإلسماعلیة
. ترعة النوباریة :
. ترعة اإلبراھیمیة 

 
. على رأس الدلتا
٢. على مجرى نھر النیل : 

 
 السد العالى فى اسوان

تتمیز بأنھا تربة خصبة وسمیكة وسوداء -٢
.لذالك فھى ھامة لقیام الزراعةاللون 

  

١ ھو النبات الذى ینمو تلقائیا دون تدخل
اإلنسان مثل أشجار الغابات .

ھى الحیوانات التى ال تربى فى المنازل
( غیر مستأنسة )، مثل الثعالب وغیرھا .

فى البیئة الزراعیة بسبب كثافة تندر النباتات الطبیعیة 
تندر الحیوانات البریة مثل الذئاب والثعالب حیث النشاط الزراعى الذى یمارسة اإلنسان منذ ألف السنین .

إتجھت نحو الصحراء .
 

نجد فى الریف النباتات التى یقوم اإلنسان بزراعتھا - ٣
مثل القمح وقصب السكر والقطن .

التى یقوم الفالح بزراعتھا نجد فى الریف الحیوانات
مثل : األبقار والجاموس .



٨


 


 

  

  

 
 

 
 

  

 
 الدقھلیة والشرقیة والبحیرة ):ملیون منھم فى البیئة الزراعیة الفیضیة ، مثل ٤١یعیش أكثر من.
٢- فى المحافظات الحضریة مثل ٤٣ملیون نسمة ( ٣١یعیش نحو ( %

( القاھرة واألسكندریة  والسویس ).


جــ : فى المحافظات القریبة من مجرى النیل وفرع دمیاط ورشید .
الصحارى                     حیث تقل وجود التربة .ویقل عدد السكان فى المناطق الممتدة ناحیة -



٩

 
 

 
 

-
% من سكان البیئة ٤٠حیث یوجد فى محافظتھا الزراعیة نحو 

الزراعیة فى مصر .

-
بسبب الزحف العمرانى علیھا نتیجة الزیادة المطردة فى عدد 

السكان 
ھجرة الكثیر من سكان البیئة الزراعیة إلى المحافظات -١

الحضریة .

 
 

بسبب :
ضیق مساحة األراضى الزراعیة .-١
لة الوظائف والخدمات .ق-٢

ملحوظة هامة :


:
تعدد الزوجات .-3الزواج المکبر .    - 2کثرة اإلنجاب .         - 1



١٠

%.٥٠زیادة نسبة األمیة بالریف مقارنة بالمدن حیث تصل فى الریف أكثر من –١

 
أنتشار التعلیم .-٢زیادة عدد المدارس بالریف .                  -١

 
بسبب المشكالت األقتصادیة التى یعانیھا سكان البیئة الزراعیة لذالك لجأ الكثیر منھم خاصة الشباب للھجرة .

٢- ١-
أحترام الكبیر .-١
التزاور بین الناس .-٢
التعاون فیما بینھم .-٣
التمسك باألراضى الزراعیة .-٤

الزواج المبكر لإلناث -١ 
رأة .تدھور صحة الم-١
زیادة عدد السكان .-٢
إنخفاض مستوى المعیشة .-٣
الحرص على أنجاب أكبر عدد من األطفال الذكور .-٢
تفضیل الذكور عن اإلناث -٣
أفراد .٤زیادة متوسط حجم األسرة عن -٤

 
 

 
 


 

 











١١


ة من محافظة ألخرى ).ھى ھجرة األشخاص من مكان ألخر داخل حدود الدولة ( ھجر

بورسعید ).–الغردقة –الھجرة من الوجة القبلى للوجة البحرى ( القاھرة -١
– 

بسبب :
تركز معظم المصالح والوزارات والشركات والمصانع بھا ( وفرة فرص العمل ).-١
كبرى والمستشفیات ( وفرة الخدمات ).وجود الجامعات ال-٢

 
ظھور العشوئیات والمسكان العشوائیة .-٢تضخم عدد سكان المدن .     -١
زیادة نسبة العاملین فى المجاالت الصناعیة والخدمات .-٣
لمدن .أرتفاع نسبة الذكور با-٤

 


زیادة عدد سكان المدن .-١
أرتفاع نسبة الذكور .-٢
زیادة نسبة العاملین فى المجال الصناعى والخدمات -٣
.

ظھور العشوائیات والمساكن العشوائیة .-٤

قلة عدد سكان الریف .-١
فاع نسبة اإلناث .أرت-٢
تناقص العاملین بالنشاط الزراعى .-٣





ھى الھجرة من مكان ألخر خارج حدود الدولة .



١٢

 
الزراعیة أو الصناعیة .... وغیرھا من األنشطة .للعمل فى الخدمات  التعلیمیة أو -

بسبب :إنشاء الجمعیات التعاونیة الزراعیة-١
مدھم باألسمدة والبذور وشراء منتجاتھم .-٢تقدیم القروض للمزارعین .     -١
تقدیم مشاریع تنمیة متوسطة وصغیرة للشباب .-٢
ص عمل للشباب الخریجین .إقامة مراكز شبابوتوفیر فر-٣

األھتمام بزیادة أعداد المدارس فى الریف .-١
إنشاء مراكز لتعلیم الكبار .-٢

 
 






إقامة مراكز صحیة ( مستوصفات ) .-١
الصحى .األھتمام بالصرف–٢
األھتمام بمد الریف بالمیاة النقیة ،-٣
مد الریف بالكھرباء .-٤








قریة -قریة أبو سمبل  –تقوم وزارة اإلسكان بإنشاء بعض القرى السكنیة مثل ( قریة إبریم -١
العرب .وادى

تقوم وزارة الصناعة بإنشاء منطقة للصناعات الصغیرة لتشغیل الشباب .-٢

 


المحافظات -١
الحضریة 

ھى التى یعمل سكانھا بالصناعة والوظائف والخدمات .

یة الحیوان .ھى التى یعمل معظم سكانھا بالزراعة وترب




عبارة عن الفرق بین معدل الموالید ومعدل الوفیات .

 ھى عدم معرفة القراءة والكتابة ویتم حسابھا من خالل
.١٠٠×جملة عدد السكان ÷عدد من ال یعرف القراءة والكتابة 

. ھى إنتقال األفراد من مكان ألخر

. ھى إنتقال األفراد من مكان ألخر داخل حدود الدولة

. ھى إنتقال األفراد من دولة ألخرى

 ) ال یعملون .٦٠–١٥عدد األشخاص فى سن العمل (





١٣




وى المعیشة مما یؤدى للھجرة .مناطق تتوافر فیھا فرص العمل ویرتفع فیھا مست

 ھى المناطق التى بنیت بدون تخطیط من الدولة عن طریق وضع الید وعادة ما تظھر حول
أطراف المدن .

 
تنوع الموارد .بسبب :



 
ھجرة من الریف إلى المدن .  ال- ١

أستخدام المیاة الجوفیة الملوثة فى بعض مناطق البیئة الزراعیة .- ٢
الزواج المبكر لإلناث .-٤بناء السد العالى بالنسبة لسكان النوبة .     - ٣
 
المناطق التى بنیت بدون تخطیط من الدولة عن طریق وضع الید .- ١
المحافظات التى یعمل معظم سكانھا بالصناعة والوظائف الخدمیة .- ٢
عدد االشخاص فى سن العمل وبدون عمل .- ٣
 توافر الخدمات ).–أنتشار البطالة –: ( ظھور العشوائیات



١٤

. زراعة األرض وإنتاج المحاصیل وتربیة الحیوانات من أجل إنتاج اللحوم والدواجن واأللبان:
 

 
افر وسائل النقل .) تو٢) توافر التربة الفیضیة الخصبة .                       ١
) توافر موارد المیاة من نھر النیل وفرعیة .٣
ترعة اإلسماعلیة ).–( ترعة اإلبراھیمیة توافر شبكة الترع مثل :) ٤

١ - الذرة .–األرز –القمح
٢ - البنجر .–قصب السكر
٣ - الكتان .–:القطن
٤ -. البرسیم والعدس والفول
٥ لیمون .–مانجو







١٥

 *. األبقار والجاموس واألغنام
 

أللبان والجلود والصوف .لنحصل منة على اللحوم وا

 
المصارف .   -٢نھر النیل وفرعیة .       - ١

بحیرة قارون .-٤الترع .                 -٣
 
القرموط .–قشر البیاض –*أسماك البلطى 

 
تم إنشاء المزارع السمكیة لزیادة اإلنتاج .


 ( كرداسة ) ذات شھرة فى السجاد الیدوى أصواف األغنام

والمالبس التقلیدیة .
 مثل حفظ وتعلیب التمر المحاصیل الزراعیة

 محافظة قناة أشھر المحافظات فى ھذة الصناعة التربة الطینیة

محافظة دمیاط من أشھر المحافظات فى ھذة اب األخش
الصناعة 

 
١ : توجد معالم سیاحیة مثل :







١٦

السواقى ).–عین السلین –(بحیرة قارون 
 مثلبھا مناطق أثار وحضارة:

برك الصید .-بسطةتل 
٣ - الزخارف وھى –المشغوالت - األثاث–:یوجد بھا العدید من األثارات من : المبانى

أمور تجذب السیاح لمشاھدتھا .






التوسع العمرانى وإقامة المبانى على -١
رض .األ
تجریف التربة لصناعة الطوب األحمر -٢

سن قوانین لتحریم تجریف التربة .-١
تشجیع المزارعین على -٢
 ویعنى زیادة أستصالح األراضى
ویعنى زیادة اإلنتاج

إدخال نظام الرى الدائم -١
میاة الرى مما اإلسراف فى أستخدام -٢

یؤدى لتدھور التربة .

إنشاء المصارف الحدیثة .-١
إدخال نظم رى حدیثة كالرى بالرش -٢

والتنقیط .
أستخدام األسمدة الكیماویة .-١

أستخدام المبیدات الحشریة فى تسمید -٢
التربة .

تشجیع المزارعین ألستخادم األسمدة -١
لكیماویة .العضویة بدال من ا



١ 
– 
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١ - قمح –:ذرة–
بنجر.-ب السكرقص–كتان 
األلبان ) -: ( الجلود

من الماشیة .
٣ - فوسفات–حدید
منجنیز .–
٤ -تستخرج من:

الصخور المختلفة كالرخام .

* تحتاج الصناعات المختلفة لمصادر طاقة إلدارة 
المصانع وتنقسم إلى :


غاز طبیعى )–مشتقات بترول –( فحم 


ھى مصادر نظیفة للطاقة تعمل على حمایة البیئة 
مثل الطاقة الكھرومائیة والطاقة النوویة السلمیة ..

ھا بالصناعة .ھى المناطق التى تقوم فیھا الصناعة ویعمل سكان
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الكیروسین –البنزین –یتم تكریر البترول الخام فى معامل خاصة ألستخراج أنواع مختلفة من الوقود أھمھا ( السوالر ان 
غاز البوتوجاز )–المازوت –





* إنشاء المصانع یتطلب أرض مستویة .

 
 

 

* لنجاح الصناعة یجب توافر األیدى العاملة والمھارات الفنیة 
المدربة وأختیار موقع المصنع بالقرب من مناطق سكنالعمال 

لراحة العاملین .

* یعد رأس المال أساسیا لقیام الصناعة وتحسین نوعیتھا .
* یتوافر اإلنتاج األقتصادى فى مصر خاصة بعد اإلنفتاح 

اإلقتصادى

  
* تعد وسائل النقل والمواصالت من

العوامل الھامة في الصناعة حیث یتیح الفرصة لنقل العمال 
والمنتجات بأسعار رخیصة .

* توجد في مصر شبكة متطورة من 
طرق النقل بالسیارات والسكك الحدیدیة والنھریة والبحریة 




ویقصد بھا طلب السكان المحلین للمنتجات المحلیة .


وھى طلبات الدول االخرى للمنتجات الصناعیة 
المصریة مثل الدول العربیة واألجنبیة
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لى السكان إجماملیون من ٢.٥توفر فرص عمل للمواطنین حیث یعمل بالصناعة نحو -١
تقدم المنتجات الصناعیة المختلفة لسد حاجة السكان .-٢
تساھم في زیادة الدخل القومى المصرى والحصول على العمالت االجنبیة من خالل تصدیر المنتجات الصناعیة للخارج .-٣
تساھم في أرتفاع المستوى التعلیمى والثقافى واألجتماعى للسكان .-٤
الخدمات العامة .توفیر المرافق و–٥
 

جــ: توفیر فرص العمل وتقلیل البطالة .

 
المصانع والمنشأت الصناعیة .      -١

التجارة والبنوك .- ٢
واصالت وخدمات اخرى .النقل والم-٣
 

 
المواد الخام الزراعیة للعدید من الصناعات مثل القطن .-١
.المنتجات الغذائیة إلشباع حاجات العاملین بالصناعة وأسرھم-٣األیدى العاملة .      -٢

 
األت الزراعیة : –األدویة –المخصبات الكیماویة –المنتجات الصناعیة التى یحتاجھا سكان البیئة الزراعیة مثل ( األسمدة -١

المنتجات الغذائیة المصنعة وغیرھا ).–كأالت حصد المحاصیل وغیرھا 

وإنخفاض نسبة األمیة خاصة للصناعات التى تتطلب عمالة ماھرة أرتفاع نسبة التعلیم -١
األھتمام بتعلیم األطفال ورفاھیتھم .-٢
مشاركة المراة في العمل . -٣
المشاركة في النقابات العمالیة التى تحافظ على مصالحھم . -٤

١٥٢٥١٩٨١٢٠٢
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المصنع .التعاون بین العاملین ب-١
األنتظام في العمل وأحترام المواعید .-٢

التدخین داخل المصنع .-١
ترك المخلفات الصناعیة دون معالجتھا .-٢

 
 
 


 
 

 
 
 

ھى صناعات یدویة یقوم بھا بعض العمال بھدف تحقیق األكتفاء 
الفخار .–السجاد الیدوى –الذاتى وتعتمد على رأس مال قلیل مثل : حفر الخشب 

 
  تتم في المناطق التى یتوافر بھا المواد الخام أكثر من حاجة السكان

قلیل حجمھا بھدف األستھالك لذالك یتم تحویلھا إلى صورة أخرى لت
المحلى أو التصدیر للخارج ، وتحتاج لعدد كبیر من العمال مثل :

تصنیع الجلود .–حلج القطن ، حفظ وتعلیب الفاكھة،حفظ األسماك 
 
 
 
 
 

ھى صناعات تعتمد على أالت حدیثة ویقل فیھا األعتماد على العمالة البشریة مثل صناعة األالت
صناعة األجھزة الكھربیة والكومبیوتر .–والسیارات 
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تطویر الصناعة وزیادة الدخل .-١
تشغیل األیدى العاملة .-٢
زیادة الصادرات العربیة للحصول على العمالت األجنبیة .-٣
زیادة الدخل القومى .-٤

 
بسبب الصناعات الثقیلة ومصانع  تكریر البترول ومصانع األسمنت وغیرھا .

 
ولكنة ینتشر في كل مكان .ألنة ال یلوث المنطقة التى یوجد بھا المصنع فقط


ھى مساحة من األرض تضم مجموعة من المصانع مزودة بالخدمات والمرافق الالزمة ، وتوزع ألقسام صغیرة یخصص 

كل منھا لغنشاء مصنع، وكل مصنع یقوم بإحدى الصناعات .
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إنبعاث األبخرة والغازات المتصاعدة  من مداخن المصانع مما یؤدى إلى تلوث الھواء -١
ك والكائنات الحیة .إلقاء مخلفات المصانع السائلة في المجارى المائیة ونھر النیل مما یؤدى إلى تلوثیت المیاة وموت األسمال-٢
أستنزاف الموارد الطبیعیة نتیجة األستخدام غیر المنتظم .-٣
ھجرة سكان الریف للبیئة الصناعیة مما أدى ألزدحام المدن وأنتشار المناطق العشوائیة -٤

 
أرتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج .-١
لمصادر الطاقة .التكلفة الزائدة-٢
قلة اإلقبال على األستثمار الصناعى .-٣
نقص الكوادر الفنیة .-٥التھریب الجمركى .               -٤

 
ر من المساحات الخضراء كالحدائق ألمتصاص الغازات نقل المصانع التى تضر بالبیئة خارج المناطق السكنیة ، واألكثا-١

الضارة .
تركیب مرشحات على مداخن المصانع وعمل فالتر للغبار المنبعث من مصانع األسمنت .-٢
وقف الھجرة والزحف العمرانى الغیر منتظم .-٣
قیام الدولة بإنشاء وزارة البیئة .-٤
مى .تنظیم أستخدام الموارد الطبیعة بشكل عل-٥
س : بم تفسر /  قامت الدولة بإنشاء وزارة البيئة ؟

إلصدار القوانین والتشریعات لحمایة البیئة من االخطار .
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√ 

√ 
 

-. اإلنفتاح على العالم الخارجى بتشجیع العرب واألجانب على األستثمار في مجال الصناعة
فتح أسواق داخلیة وخارجیة جدیدة .-٢
األھتمام بالتعلیم الفنى والصناعى بھدف تخریج عمالة فنیة مدربة .-٣

 
 

ھو أستھالك وأستغالل الموارد الطبیعیة بشكل غیر منتظم والذى یؤدى بدورة األستنزاف -١
إلنقراضھا .

یعنى تقلیل األستھالك واألستخدام األمثل للمواردترشید األستھالك
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واألناضول .ن لمیالدى وسیطرت على البلقادولة إسالمیة نشأت فى أواخر القرن الثالث ا
 

قبائل من اسیا الوسطى وقد عرفوا بالعثمانین نسبة إلى مؤسس دولتھم " عثمان بن 
أرطغرل "


 

 
ح القنسطنطینیة عاصمة الدولة عرف السلطان محمد الثانى بلقب الفاتح النة نجح فى فت- ١

م وإتخذ منھا عاصمة للدولة العثمانیة .١٤٥٣البیزنطیة عام 
فى عھدة توسعت الدولة العثمانیة وسیطرت على األناضول والبلقان مع بدایة القرن - ٢

السادس عشر المیالدى .
 

نحو المشرق العربى .م ) فى غزواتة١٥٢٠-١٥١٢إتجة السلطان سلیم األول ( 

 

 *

 
 

كان یتم جلبھم غلمانا بواسطة التجار ویشتریھم السالطین واألمراء ویلحقونھم بمدارس 
، ویدربون على الفروسیة .خاصة تسمى ( الطباق ) وھى توجد فى القلعة 

عقب أنھیار الدولة األیوبیة .تولم حكم مصر -- ٢
٣ -- أطراف الجزیرة العربیة والیمن –بالد الشام –مصر

 
 

 
 

رق التجارة بین أوربا والشرق .موقعھا الجغرافى المسیطر على ط- ١
مواردھا من الضرائب ( المكوس ).- ٢
المحصوالت الزراعیة والصناعات الحرفیة - ٣
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السلطة .سوء األوضاع السیاسیة ( بم تفسر ) نتیجة النزاع والتنافس على-١
( بم تفسر ) ألعتمادھم على األسلحة التقلیدیة .ضعف القوة العسكریة للمالیك-٢
م ١٤٩٨تدھور األوضاع األقتصادیة  ( بم تفسر ) بسبب أكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح على ید البرتغالین عام -٣
م وتحطیم األسطول ١٥٠٩یط الھندى قرب الھند ) عام ھزیمة الممالیك أمام البرتغالین فى موقعة   دیو البحریة ( بالمح-٤

المملوكى فى المعركة .

 
  



 

التعاون والتحالف فى تحقيق األمن الداخلى -
الوقوف ضد األخطار الخارجية -٢

مثل :
أحتفال الممالیك بسیطرة العثمانین على - ١

م .١٤٥٣القنسطنطینیة عام 
الوقوف بجانب العثمانین ضد البرتغالین- ٢

لصالح .بعد أكتشافھم طریق رأس الرجاء ا
مساعدة العثمانیون للمالیك فى مواجھة - ٣

م .١٥٠٩البرتغال فى موقعة دیو البحریة 


 

 

 
 

 
رغبة الدولة العثمانیة فى السیطرة على العالم - ١

اإلسالمى والسیادة على المنطقة الحیویة .
حمایة الممالیك لبعض أمراء العثمانین الفارین - ٢
طق التاعبة أستیالء العثمانیون على بعض المنا- ٣

للممالیك على الحدود الشمالیة .
رغبة السلطان سلیم األول فى توسیع حدود دولتة - ٤

وتحقیق السیادة فى المنطقة .
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 الدولة المملوكیة .-٢الدولة العثمانیة .                    -١

 یا .فى مرج دابق شمال سور

  ١٥١٦أغسطس.

  
توتر العالقة بین الدولة العثمانیة والدولة المملوكیة .-١
ضعف دولة الممالیك .-٢
رغبة السلطان سلیم األول فى توسیع دولة ، وضم بالد الشام .-٣

  
سقوط مدن الشام .-٢ھزیمة القوات المملوكیة .            -
أمتداد النفوذ العثمانى لبالد الشام .-٣
قتل السلطان قنسوة الغورى بعد خیانة بعض الممالیك .-٤

 القوات المملوكیة .-٢القوات العثمانیة             -١

 . صحراء العباسیة عند الریدانیة

  ١٥١٧ینایر

 إتجاة الزحف العثمانى نحو مصر ( المقر الرئیسى للسیادة المملوكیة )،-١
أعتبار مصر ھى مفتاح الشرق العربى .-٢

 أنتھاء دولة الممالیك .- ٢كیة .            ھزیمة القوات المملو-١
إعدام طومان باى  على باب زویلة بالقاھرة -٣
دخول العثمانین القاھرة .-٤
أصبحت مصر والیة عثمانیة .-٥
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خیانة بعض أمراء الممالیك .-٢عدم األستقرار الداخلى .              -١
النظم الحربیة التقلیدیة .-٤التدھور األقتصادى .             -٣

 
 

 
 

 
خضعت مصر للحكم العثمانى المستبد .-٢فقدان مصر أستقاللھا .               - ١
أن سلطة الھیئات الحاكمة خاضعة إلرادة الباب العالى فى األستانة .- ٣

  
  قبائل رعویة جاؤا من أسیا الوسطى ، وقد عرفوا بالعثمانین نسبة

إلى مؤسس دولتھم عثمان بن أرطغرل .

 كان یحصل علیھا الممالیك من عبوراالموال والضرائب التى
القوافل التجاریة عبر األراضى المصریة .

  مرور التجارة عبر البحار والمحیطات
( مثل قناة السویس حدیثا ، وطریق رأس الرجاء الصالح قدیما .

 
 

من جھتى الغرب والجنوبطریق بحرى یدور حول قارة أفرقیا 
للوصول للھند بقارة أسیا ، أكتشفة البرتغالیون فى أواخر القرن 

م )١٤٩٨الخامس المیالدى ( 
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 قرة القلعة ھو نائب السلطان وم

  
من عام إلى ثالث أعوام حتى ال یتسقل بالوالیة .

  
یشرف على تنفیذ القرارات الصادرة من السلطان العثمانى .-١
بالد إرسال الخراج المفروض على ال- ٢
إعداد فرقة من الجند للمشاركة فى حروب السلطان .- ٣
الحفاظ على االمن فى الوالیة .- ٥
إرسال بعض منتجات مصر الزراعیة .- ٧دعوة الدیوان لإلنعقاد .    - ٦

 الموظفین .-٢كبار ضباط الحامیة .         - ١
األعیان .-٤العلماء .                - ٣

 مراقبة الوالى .- ١
ال یستطیع الوالى أن یبت فى أمر إال بموافقة أعضاء الدیوان .- ٢
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بسبب :
 

 

 
 

بھدف تحصیل الضرائب وتوزیعھا على بنودھا المختلفة .-
 *. كانت االراضى موزعة بین السلطان واألمراء
:: عانى الفالح المصرى من
فرض ضرائب عدیدة التى كانت عبئا ثقیال علیة .-٢أعباء السخرة ( العمل المجانى ).                      - ١

 
أتبعت الدولة نظام األلتزام لضمان تحصیل ١٧عندما ضعفت سلطة الدولة فى منتصف القرن 

یطلق علیة ( الملتزم ).الضرائب المفروضة على مصرفى أوقاتھا المحددةویقوم بجبایتھا شخص 

  .ھو القاضى المعین من قبل الدولة العثمانیة لمدة عام واحد

  یتصرف فى االحكام الشرعیة

  إنتزاع السلطة القضائیة من ید علماء األزھر لحیل
ألتراك محلھم القضاة ا









٣٠

  
  ھو نائب السلطان فى الوالیة ومقرة القلعة ، وعلیة اإلشراف على تنفیذ قرارات السلطان

، وإرسال الجزیة وبعض المنتجات ، والحفاظ على األمن ، وإعداد فرقة من الجند ، 
ودعوة الدیوان لإلنعقاد ، ومدة حكمة سنة إلى ثالث سنوات .

  أحد ھیئات الحكم العثمانى فى مصر ، ویتكون من كبار الحامیة العثمانیة والموظفین
والعلماء واألعیان ولة سلطة مراقبة الوالى .

 . ھى فرق من الجیش تحمى بلدا او موقعا

 مشاركة فى إدارة بعض عدد من الرجال العسكرین أو المدنین یطلق علیھم ھذا األسم لل
األقالیم .

  نظام طبقة العثمانیون فى منتصف القرن السابع عشر المیالدى لضمان تحصیل الضرائب
المفروضة على األراضى الزراعیة فى مصر .

  شخص من األقویاء ینوب عن الحكومة فى جبایة الضرائب المفروضة على أقلیم من
األقالیم .

  ھو الفرق بین ما یدفعة الملتزم للحكومة وما یجمعة من الفالحین

  القاضى المعین من قبل الدولة العثمانیة لمدة عام واحد لكى یتولى السلطة القضائیة
 ل ضریبة سنویة فرضھا العثمانیون على مصر یرسلھا الوالى إلى السلطان العثمانى ك

عام 
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قامت الحیاة األجتماعیة فى مصر على النظام الطبقى .-١
رین بمختلف الفئات ..كانت الفجوة واسعة بین الحكام األتراك والمحكومین الرعیة من المص- ٢
٣ -. العمل لخدمة السلطة العثمانیة ومدھا بحیاة الرفاھیة
٤ .( نظام األلتزام ) یقومون بزراعة األرض مقابل سداد ما علیھا من ضرائب
٥ اجیة ، فكان منھم أستمر نظام طوائف الحرف التى ضمت فئات المجتمع كوحدات أنت

الصناع والتجار وفرض علیھم ضرائب باھظة .
  
رؤیة ھالل رمضان .- ٤المولد النبوى الشریف .   -٣وفاء النیل .     - ٢موكب المحمل .   - ١
٨ ع عن حقوق الشعب لدى الحكام .تولم الدفا

  
 

 
 

( األكتشافات الجغرافیة ): حرمان مصر من الضرائب -١
التى كانت تحصل علیھا من التجار الذین كانوا یعبرون 

طریق راس الرجاء الصالح .أراضیھا بعد أكتشاف
 
-كساد التجارة .-٢.      أھمال الزراعة
تأخر الصناعة .    -٣
تراجع أسواق األستھالك المحلى -٤

.( تراجع حركة البیع والشراء ) 


 

 
أقتصار التعلیم فى األزھر على حفظ القرأن ا-١

لفقة والتشریع .لكریم ودروس ا
عدم األھتمام بالعلوم العقلیة مثل الریاضیات والطبیعیة .-٢
تدھور الحیاة األدبیة وتوقف نشاط التألیف .-٣ 



٣٢

 

القضاء على الشخصیة المصریة المستقلة .           - ٢أصبحت مصر والیة عثمانیة ضعیفة .             -١
معاناة طوائف الشعب المصرى من الفقر والجھل والمرض .- ٤
.ساد الجمود والتأخر فى جمیع نواحى الحیاة - ٥

* *
 

مصر قبل مجىء الحملة الفرنسية بسبب :تدهورت أحوال- *
زیادة قوة وسلطة األمراء الممالیك نتیجة ضعف الدولة العثمانیة .-١

رغبة الممالیك في األستقالل عن الدولة العثمانیة .-٢
تدھورت الحیاة السیاسیة واألجتماعیة واألقتصادیة .-٣

  
  یعنى أن المجتمع یتكون من طبقات والفرق كبیر بین طبقة وأخرى ، مثل المجتمع المصرى

والعثمانى .
  القضاء واألدارة المحلیة ) ویتمتعون بالعدید –الحامیة العثمانیة –الدیوان –تضم ( الوالى

من األمتیازات والرفاھیة .
  ر كوحدات أنتاجیة منھم الصناع والتجار ، مثل نظام ضم جمیع فئات المجتمع المص

النحاسین والعقادین .. إلخ .
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: 

تأدیب الممالیك وتحطیم قوتھم ونفوذھم .-١
حمایة التجار الفرنسین والرعایا المصرین من أضطھاد وظلم الممالیك .-٢
إدعاء الحكومة الفرنسیة إنشاء حكومة وطنیة یكون الحكم فیھا للمصرین .-٣
 
تھدید مصالح إنجلترا في الشرق بقطع الطریق بین أنجلترا ومستعمراتھا في الھند .- ١
إقامة مستعمرة فرنسیة في الشرق یكون مركزھا مصر .- ٢
تعویض فرنسا عن أمراطوریتھا التى فقدتھا في حروبھا مع أنجلترا .- ٣

 
 

 
لعدم تسرب أخبار الحملة ألنجلترا حتى ال تتعرض لمھاجمة األسطول األنجلیزى الذى كان یراقب المالحة فى البحر المتوسط .

زوید الحملة بكافة المعدات واألسلحة العسكریة حیث ضمت :تم ت
العلماء فى مختلف الفنون والعوم .-١
مجموعة من الكتاب والرسامین والمصورین .-٢

 
م ).١٧٩٨أبحرت الحملة من میناء طولون بفرنسا ( مایو -١
أستولت على جزیرة مالطة وجزیرة كریت لتضلیل األسطول األنجلیزى .-٢
م .١٧٩٨وصلت الحملة لمیناء األسكندریة فى یولیة عام -٣

 
م .١٧٩٨وصلت الحملة لسواحل األسكندریة في یولیة - ١
نجح الفرنسیون في أحتالل األسكندریة بعد مقاومة أھلھا بزعامة مین محمد كریم .-٢
 

رحمانیة .من األسكندریة عبر صحراء ال
. تسلكة مراكب األسطول الخفیفة في فرع رشید :











٣٤

 
 

 

 
 
 

الفرنسین .-١
زعماء الممالیك والوالى التركى-٢

ھزیمة الممالیك نظرا لتوافر األسلحة الحدیثة لدى -١
الفرنسین .

ر الممالیك نحو القاھرة .تقھق-٢

 
 

 

* القوات الفرنسیة من جانب 
والقوات المصریة المملوكیة من 

جانب اخر .

ھزیمة الممالیك ھزیمة كبرى بسبب تخلف األسلحة -١
وتسلح جیش نابلیون بالقنابل .

التى كانت فرار الممالیك للصعید بسبب حرق السفن-٢
تحمل الذخیرة .

أصبحت القاھرة بدون حمایة .-٣
 


 

 
 
 

بین قوات الحملة الفرنسیة بقیادة 
( نابلیون ) من جانب والقوات 

المملوكیة من جانب اخر .
ھزیمة قوات الممالیك .-١
فرار الممالیك لسوریا .-٢

 
  

بسبب أخبار نابلیون القائد الفرنسى كلیبر بتحطیم 
على ید األسطول الفرنسى ومقتل قائدة عند أبى قیر 

األسطول األنجلیزى بقیادة نلسون .

تحطیم األسطول الفرنسى  ومقتل قائدة .-١
أنقطاع الصلة بین الجیش الفرنسى الموجود فى مصر وبین -٢

سا .موطنة األصلى بفرن
أعتماد الفرنسین فى سد أحتیاجتھم على موارد مصر .-٣
ضعف الروح المعنویة للجند الفرنسین .-٤
محاصرة األنجلیز للشواطىء المصریة .-٥
تفكیر نابلیون فى اإلتجاة للشام .-٦ 

  
خلیج أبى قیر باألسكندریة .م .١٧٩٨أغسطس 

 
 





٣٥

  
 . تجھیز جیش وتوجیة الھداف حربیة

 -. أستیالء دولة على بلد اخر قھرا

 -. فرض دولة سیادتھا على دولة اخرى ، وأستغاللھا

 . أقلیم یحكمة اجنبى ،أو یكتفى بأستغاللة أقتصادیااو عسكریا

 
 
 
 


 

كسب ود المصرین بتوزیع منشورات یوضح فیھا أسباب مجیئة لمصر .- ١
إنشاء دیوان القاھرة .- ٢
 

الفرنسیة .لتدعیم األحتالل الفرنسى والعمل تحت السلطة
 

 
لم ینخدع المصریون بسیاسة وثاروا ضد نابلیون بونابرت .-

 
لیحصلون على التمویل الالزم بعد تدمیر أسطولھم البحرى في معركة ابى قیر البحریة .بسبب فرض الفرنسین للضرائب -١
إدراك األھالى أن الفرنسین ال یقلون عن غیرھم في التعسف ..-٢
. األزھر الشریف
 

.أستخدم نابلیون الشدة والعنف في معاملة الثوار -١
القاء القبض على بعض زعماء الثورة والحكم على ستة منھم باألعدام وكانو من مشایخ األزھر بأستثناء الشیخ السادات .-٢
دخول نابلیون وجنودة الجامع االزھر بخیولھم وھذا كان إساءة لحرمة الجامع االزھر .-٣

 
دبیة لدى المصرین فخشى رد فعلھم بسبب إدراك نابلیون مكانة الشیخ السادات العلمیة واأل

 
إلغاء دیوان القاھرة الذى كان مقورا على علماء االزھر .-١







٣٦

ر غیر المصریة المقیمة في مصر .إنشاء دیوان جدید ضم كل الطوائف والعناص-٢
ھدم المبانى والمساجد بحجة تحصین القاھرة .-٣
فرض الغرامات المالیة على التجارة والعلماء .-٤
ظھور الوجة القبیح لألحتالل الفرنسى .-٥

 
 

یر البحریة .ھزیمة األسطول الفرنسى في موقعة ابى ق-١
تحالف الدولة العثمانیة مع أنجلترا إلعداد حملة مشتركة لطرد الفرنسین من مصر فأراد نابلیون القضاء على الجیش العثمانى -٢

.قبل وصولة لمصر 
 

- بسالة أھلھا .وفشلت الحملة في فتح أسوار عكا لقوة أسوارھا
أنتشار مرض الطاعون بین جنود الحملة ،وخسر نابلیون أعداد كبیرة من جنودة وأسلحة .-٢


القوات الفرنسیة .-٢القوات العثمانیة .                           - ١


ات بینھم المعركة .عند عودة نابلیون وجیوشة من الشام تقابل مع الجیش العثمانى ودار


ھزیمة الجیش العثمانى وأسر قائدة .
بعد ذلك عاد نابلیون سرا لفرنسا بعد ان عین كلیبر قائدا للحملة مكانة .-

كلیبر .-٢األتراك ( العثمانین )             -١

 نفقة الدولة العثمانیة جالء الفرنسنین عن مصر بأسلحتھم ومعداتھم على

. رفضت اإلتفاقیة وأصرت على تسلیم الفرنسین أنفسھم كأسرى




رفض كلیبر موقف أنجلترا .-١
محاربة القوات العثمانیة في مختلف ضواحى القاھرة وھزمھم وتقھقرم للشام .-٢
قاھرة .أتخاذ كلیبر أجراءات لمعاقبة أھالى ال-٣





٣٧

 
نجحت الحملة الفرنسیة في إضعاف قوة ونفوذ ..............- ١
أعدم نابلیون ستة من زعماء ثورة القاھرة األولى بإستثناء .............- ٢
عقدت إتفاقیة العریش بین كل من .........و...........- ٣
انیون في معركة ..............أنتصر نابلیون على العثم- ٤
 
فشل حملة نابلیون على الشام في تحقیق أھدافھا .- ١
الحملة الفرنسیة على مصر .- ٢
 ١٨٠٠:تفاوض مع األتراك للخروج بالحملة الفرنسیة من مصر سنة                           .
:ثورة القاھرة األولى ؟ :

 
 
األجراءات العقابیة التى أتخذھا كلیبر ضد اھل القاھرة .-١
تسریب األخبار إلى المصرین بأن العثمانین على أبواب القاھرة .-٢
               حى بوالق. عمر مكرم

 
أندلعت الثورة في حى بوالق حیث توجد مخازن تموین الجیش الفرنسى .-١
حطم الثوار أبواب المخازن وأستولم على ما فیھا وقتلوا الحامیة الفرنسیة .-٢
عجز كلیبر عن إخماد الثورة التى أستمرت أكثر من شھر .-٣
فع .قام كلیبر بتدمیر حى بوالق بالمدا-٤
 

قتل بعض الثوار .- ٢تدمیر حى بوالق .                             - ١
منع الغذاء عن سكان القاھرة .- ٣
فرض اإلتاوات والضرائب ومصادرة الممتلكات .- ٤
زیادة سخط الشعب المصرى على كلیبر .- ٥

 
 بعد ان ھدأت االوضاع قام كلیبرا بأجراء بعض األصالحات مثل إنشاء الحصون بالقاھرة

.لكى یلبى طلبات الجیش الفرنسىواألسكندریة 

 



 قام شاب سورى یدرس باألزھر بطعن كلیبر بخنجرة قى قلبة وقتلة فى یونیة
وھذا الشاب ھو سلیمان الحلبى .١٨٠٠



٣٨

تولى مینو قیادة الحملة بعد موت كلیبر .- ١
یدة من أبناء رشید .أعتنق اإلسالم وتزوج من أمراءة تدعى زب- ٢
 
لم تحقق الحملة ھدفھا وھو " جعل مصر قاعدة لالمبراطوریة الفرنسیة في الشرق ".- ١
تفوق أنجلترا البحرى وحصارھا للشواطىء المصریة .- ٢
تعدد ثورات المصرین .- ٣
مقاومة العثمانیون والممالیك .- ٤
 

وقع مینو وممثل الجیش األنجلیزى إتفاقیة كانت بمثابة أستسالمھم وخروجھم بكامل عدتھم على متن السفن 
م من مصر .١٨٠١األنجلیزیة في ستمبر 

 

١ - 
 

لم تستطیع الحملة تحقیق ھدفھا " تحویل مصر إلى قاعدة لألمبراطوریة الفرنسیة فى - ١
الشرق .

لم تتمكن من قطع الطریق بین أنجلترا وأكبر مستعمراتھا فى الھند .- ٢
أضعف قوة ونفوذ الممالیك .- ٣



العالم الغربى لفتت الحملة أنظار-١
( خاصة أنجلترا ) ألھمیة موقع مصر

الجغرافى .
أظھرت للمجتمع المصرى عزلتة عما -٢

یحدث في العالم .
.إیقاظ الوعى القومى لدى المصرین -٣

تعرف الشعب المصرى على الفئات التى ساندت - ١
المصرین .

معرفة الشعب المصرى لنظم اإلدارة الحدیثة مثل ( - ٢
نظام تسجیل الموالید والوفیات ).–محاكم ال
أثرت الحضارة الغربیة بمیزاھا ومساؤھا على - ٣

المصرین .





٣٩

 
 تغیر في األوضاع السیاسیة واألجتماعیة واألقتصادیة یقوم بة الشعب

 
 ت مصریة قدیمة .حجر عثر علیة أحد ضباط الحملة الفرنسیة  " شاملبیون " وعلیة كتابا

 
 

 

كتاب تضمن وصف مصر منذ أقدم العصور وحتى مجىء الحملة الفرنسیة على مصر 
ویعتبر أول موسوعة حدیثة عن مصر .

 
 

 
 
 

رأت الدولة العثمانیة أنھا صاحبة الحق الشرعى في السیادة على البالد ، كما أنھا قدمت تضحییات ومساعدات أثناء األحتالل 
الفرنسى .
 -التى دبرت للتخلص منھم عدد من الوالة قتل بعضھم نتیجة للمؤمرات

وعزل البعض األخر .

 
 

لما قدموة من جھود ومساعدات عسكریة سواء للعثمانین أو لألنجلیز ضد الفرنسین .-١
في معارك عدیدة .تصدیھم للفرنسین -٢

 
أكتشاف حجر رشید وفك رموز الكتابة المصریة القدیمة على ید العالم الفرنسى شامبلیون .-١
تألیف كتاب ( وصف مصر ) الذى تضمن وصف مصر منذ أقدم العصور وحتى الحملة الفرنسیة على مصر .-٢
دراسة مشروع توصیل البحرین األحمر بالمتوسط .-٣
شاء المجمع العلمى المصرى كمقر إلجراء األبحاث العلمیة .إن-٤

 

 


 



٤٠

 


الصراعات فیما بینھم لألستئثار بالسلطة .-١
عدم النظر للمصلحة العامة .-٣نھب ثروات البالد .           -٢

 
إلى أكبر مستعمراتھا في الھند .لتأمین طرق مواصالتھا

بجانب القوى الثالثة المتنازعة على الحكم ، ظھرت قوة جدیدة ھى قوة الشعب المصرى .-١
 
وكان على رأسھم المشایخ والعلماء خاصة في ثورة القاھرة األولى والثانیة .مقاومة األحتالل -١
في مواجھة الغزو األجنبى من البالد .الوطنیةفي بث الروح -٢
 

حیث أستطاعت ھذه القوى أن تضغط على الدولة العثمانیة للموافقة على تولیة محمد على على حكم مصر لشروطھم .

 

م .١٧٦٩ولد محمد على في مدینة قولة شمال الیونان عام -١
التحق بالجندیة فأظھر شجاعة وبسالة .-٢
جاء مع الجیش العثمانى إلخراج الفرنسین من مصر .-٣
كان قائد للفرق األلبانیة في الجیش العثمانى .-٤
لشعبیة معة .بعد وقوف الزعامة ا١٨٠٥تولى حكم مصر عام -٥

 
 

 
ا بفرض الضرائب واإلتاوات على األھالى .أنھم قامو-١
.البردیسى )–أحمد باشا –طاھر باشا –ثار الشعب ضد ھذا األمر وقاموا بالثورات ضد ھؤالء الوالة مثل ( خسرو باشا -٢





 







٤١

 
شد باشا والیا على مصر ، وبذالك ظھر بمظھر غیر الطامع في السلطة .أقترح محمد على تعین خور

 
رفض زعماء الشعب تولیة خورشد باشا حكم مصر ولذالك قاموا بـ :-١

وقررم عزل الوالى خورشد وتعین محمد على .١٨٠٥مایو ١٣األجتماع في دار المحكمة الشرعیة في -

ة ( عمرو مكرم ) نقیب األشراف والشیخ ( عبد هللا الشرقاوى ) كبیر العلماء لمحمد ةعلى وألبساة لباس الوالیة وأخذوا توج-١
علیة شرط إال یفعل شىء بدون الرجوع إلیھم .

.عندما أرسل محمد على رسالة للسطان العثمانى رسالة لم یقبل في بدایة األمر ألنة یعم نوایا وأطماع محمد على-٢
أستطاع ضغط الشعب والعلماء إجبار السلطان العثمانى للموافقة على تولیة محمد على حكم مصر .-٣

 

 
أرسال بریطانیا حملة إلى مصر بقیادة ( فریزر ) فأستولت على مدینة األسكندریة ثم زحفت إلى رشید .

 
فزعت تلك الحملة المصرین فكاتبوا للسید عمر مكرم فأرسل إلیھم یحثھم على الزحف نحو رشید .-١
تجمع األلف من الناس وخرجوا لمالقاة الجیش البریطانى في حماس وقوة وقابلوا القوات البریطانیة وھزموھم ھزیمة منكرة .-٢
 
.١٨٠٧جالء القوات البریطانیة عن مدینة األسكندریة في ستمبر -٢ة .                ھزیمة القوات البریطانی-١





  






٤٢

) للقضاء على الممالیك حیث دعا زعماء الممالیك فى القلعة لألحتفال بأبنة ١٨١١دبر محمد على مكیدة فى ( مارس -١
طوسون باشا لتولیة القیادة العامة لحملة الحجاز ، فقتل عدد كبیر منھم .

ى عدد منھم وفر الباقون للسودان تعقب أبنة إبراھیم الفارین من المذبحة وفضى عل-٢
وبذالك توطد لمحد على حكم مصر وبدأ یتفرغ لتنفیذ السیاسة التى رسمھا لحكم مصر وإدارتھا .-٣

بعد أستقرار األوضاع قرر محمد على التخلص من منافسیة وعلى رأسھم العلماء مستغال الصراع فیما بینھم -
.إضعافھم باإلغراء ، والتھدید بقطع األرزاق عنھم والنفى -١
نفى السید عمر مكرم نقیب األشراف لدمیاط .-٢
عزل الشیخ عبد هللا الشرقاوى من منصبة .-٣

 
 
 . حاكم الوالیة الذى یملك األمر فیھا نیابة عن السلطان
 
  تثبت وتقویة وتدعیم سیطرة شخص على دولة ما في مكان معین

  للقضاء على الممالیك .١٨١١المذبحة التى دبرھا محمد على فى مارس







٤٣



٤٤

 
البیئة تشمل ظواھر .............و...........-١
ات المصریة مابین بیئة ....وبیئة ...............تتنوع البیئ-٢
تمدنا البیئة الساحلیة ..................-٣
تمد البیئة الزراعیة البیئة الصناعیة ..................-٤
تمدنا البیئة الزراعیة بـ.................. والمنتجات .................-٥
.....تمدنا البیئة الصحراویة بـ....-٦
توجد البیئة الزراعیة الفیضیة فى ثالث مناطق ھم ........و..........و.......-٧
یعتمد اإلنسان ففى البیئة الزراعیة فى الوادى والدلتا على میاة ............. ، فى حین یعتمد فى الواحات على میاة -٨

..............
.......... بسبب ................تتمیز التربة فى الوادى والدلتا بأنھا تربة -٩

یتصل منخفض الفیوم بنھر النیل عن طریق .............. عبر فتحة ...........-١٠
یعد منخفض الفیوم من المنخفضات ..........-١١
تتمیز البیئة الزراعیة ب....... سطحھا فى الوادى و........-١٢
احل البحر ......ورأسة .........الدلتا تبدو فى شكل مثلث قاعدتة على س-١٣
البیئة الزراعیة الفیضیة تبلغ مساحتھا ..............ملیون فدان .-١٤
تقوم الزراعة فى الساحل الشمالى بمصر أعتمادا على میاة ..........-١٥
من مناطق الزراعة الفیضیة شرق الدلتا ......و.......... وغرب الدلتا ......و......-١٦
یمتد نھر النیل امتدادا طولیا ألكثر من ...........-١٧
تبلغ مساحة األراضى المزروعة بالوادى والدلتا ............ % من جملة المساحة الزراعیة بمصر .-١٨
یختلف منخفض الفیوم عن المنخفضات الصحراویة فى ..........و...............-١٩
 

تكامل البیئات المصریة .-٢مصریة .                  تنوع البیئات ال-١
أھمیة التكامل بین البیئات المصریة .  -٤تداخل البیئات المصریة .                  -٣
یعد منخفض الفیوم بیئة زراعیة رغم وقوعة فى الصحراء الغربیة .-٥
قیام الزراعة فى الساحل الشمالى بمصر .-٦
نیل ودلتاة ومنخفض الفیوم تربة مھمة لقیام النشاط الزراعى .           تربة وادى ال-٧

 
تداخل البیئات المصریة .-٢تنوع البیئات المصریة .                  -١
أستواء سطح البیئة الزراعیة .           -٣

 
السھل الفیضى .-٤الزراعة المرویة .         - ٣البیئة الزراعیة .          -٢البیئة الصحراویة .        -١

 
سھل یتكون من ترسیب التربة الطینیة التى ینقلھا نھر النیل من منابعة .-١
ناة مائیة یتم حفرھا لتوصیل المیاة لألراضى الزراعیة .ق-٢
قناة مائیة یتم حفرھا لتخرین المیاة لألستفادة منھا وقت الحاجة .-٣



٤٥

حاجز مائى أنشء بغرض رفع منسوب المیاة لألراضى الزراعیة .-٤
قناة مائیة یتم تشیدھا عند منسوب اقل من منسوب الترع لصرف الماء الزائد .-٥
لزراعة التى تقوم على میاة األمطار الشتویة وتنتشر بالساحل الشمالى بمصر .ا-٦

 

أطول الترع التى تروى الوادى ترعة ..........-١
أدى بناء السد العالى إلى تخزین المیاة فى بحیرة ناصر .......-٢
تتمیز أراضى الدلتا ...........-٣
النباتات الطبیعیة فى البیئة الزراعیة .........-٤
یعیش أكثر من ..................ملیون نسمة فى البیئة الزراعیة .-٥
یتركز سكان البیئة الزراعیة فى ..........و.......-٦
..........و..........من العادات اإلیجابیة فى المجتمع الریفى ...........و......... بینما من العادات السلبیة-٧
تبلغ مساحة األراضى الزراعیة فى الدلتا ............. من المساحة المزروعة .-٨
تصل نسبة األمیة فى الریف ............. من سكانة .-٩

.٢٠٠٦بلغ عدد سكان مصر نحو ............. عام -١٠
......من نتائج الھجرة الداخلیة ...............و.........-١١
یقل عدد السكان كلما إتجھنا نحو .................-١٢
تعد مدینة......... أكثر المدن أزدحاما بالسكان .-١٣
یطلق على المناطق التى بنیت بدون تخطیط من الدولة عن طریق وضع الید اسم ..........-١٤

 
المحافظات الحضریة والزراعیة .-٤البطالة .                    -٣األمیة                 - ٢السد .          -١
الھجرة الخارجیة .-٧الزیادة الطبیعیة للسكان .          -٦مناطق جاذبة للسكان .           -٥

 
ئة الزراعیة .القاھرة من أكثر المناطق جذبا للمھاجرین من البی-١
إتجاة عدد كبیر من المھاجرین نحو الدول العربیة المنتجة للبترول .-٢
زیادة اإلنجاب من العادات السلبیة فى البیئة الزراعیة .-٣
ظھور العشوائیات والمساكن العشوائیة فى المدن .-٤
الزواج المبكر من العادات السلبیة فى البیئة الزراعیة .-٥
وانات والنباتات الطبیعیة فى البیئة الزراعیة.ندرة الحی-٦

 
توافر الخدمات .-أنتشار البطالة .                    ج-ظھور العشوائیات .                      ب-أ

 
أرتفاع نسبة األمیة فى مصر .-٢للمدن .           أرتفاع نسبة الھجرة من الریف -١
الزواج المبكر لإلناث .-٣

 
الخصائص التعلیمیة والخصائص األجتماعیة لسكان البیئة الزراعیة .-١

العادات اإلیجابیة والسلبیة لسكان البیئة الزراعیة .-٢



٤٦

 
من المحاصیل المنتجة للسكر .........و..............-١
من اھم الحیوانات التى تربى فى البیئة الزراعیة .................و...........-٢
من مصاید األسماك ........... وفرعاة ..............و.............-٤
الحرفیة .حیث التربة الطینیة الخصبة قامت صناعة ...........-٥
من المناطق األثریة مناطق أثار حضارة تل بسطة بمحافظة .............-٦
من األنشطة االقتصادیة فى البیئة الزراعیة ...............و..............-٧
من اھم أنواع االسماك التى یتم صیدھا اسماك .............و............-٨
یاحى خاصة فى محافظة ............. ومحافظة ..............البیئة الراعیة منطقة جذب س-٩

عین السلین من المعالم السیاحیة فى مصر وتوجد فى محافظة..............-١٠
من المناطق األثریة فى محافظة الشرقیة أثار ..........-١١
لزیادة اإلنتاج السمكى تم إنشاء ..................-١٢
لفیوم معالم سیاحیة متعددة منھا .............و..........تضم محافظة ا-١٣
التوسع العمرانى وتجریف التربة أدى إلى وجود مشكلة ..............-١٤

 
المصرف .-٤الموارد الطبیعیة والبشریة .      -٣النشاط األقتصادى .           -٢تجریف التربة           -١

 
قیام الصناعات الحرفیة وتنوعھا فى البیئة الزراعیة .-١
تعتبر محافظة الفیوم محافظة جذب سیاحى .-٢
أھتمام الحكومة بإنشاء المزارع السمكیة فى البیئة الزراعیة .-٣

 
دات الحشریة بكثرة فى تسمید التربة .أستخدام االسمدة والمبی-١
التوسع فى استخدام المزراع السمكیة .-٢
إدخال نظام الرى بالرش والرى بالتنقیط فى الزراعة .–٣
اإلسراف فى استخدام میاة الرى .-٥تجریف التربة                 -٤

 
دولة لمواجة مشكلة األمیة .أعرض للجھود التى قامت بھا ال-١
جھود الدولة فى عالج مشكالت البیئة الزراعیة .-٢



٤٧

 
تتمیز البیئات المصریة بعدة خصائص ھى .................و...............و...................-١
................ ، فى حین ان البیئة الزراعیة الفیضیة ھى ..........................البیئة الزراعیة ھى التى ..-٢
الترعة ھى .......... ومن أمثلتھا ترعة ......... فى الدلتا وترعة ............. فى الوجة القبلى .-٣
تتمیز تربة البیئة الفیضیة ....... النھا تتكون من .................-٤
زید مساحة األراضى المزروعة بالدلتا على .............% من جملة المساحة الزراعیة بمصر ، بینما تبلغ مساحة ت-٥

األراضى الزراعیة بالوادى ............. المساحة المزروعة بنھر النیل .
من مناطق الدلتا التى ال توجد بھا زراعة ..............-٦
بیئة الزراعیة توجد فى .......... ومن اكبر محافظتھا ...............أكبر نسبة من عدد سكان ال-٧
الھجرة الداخلیة ھى ............. فى حین ان الھجرة الخارجیة ھى ...............-٨
من الخصائص التلعلیمیة للبیئة الزراعیة .............و.............و...............-٩

الفیوم على شكل .............یظھر السطح فى منخفض-١٠
 

تناقص األراضى الزراعیة .-٢تنوع البیئات المصریة .             -١
وجود مشكالت صرف زراعى فى البیئة الزراعیة .-٣
وجود المحافظات فى الوادى والدلتا على شكل شریط طولى .-٤

 
الھجرة الداخلیة من الریف للمدینة .-١
تنوع الموارد الطبیعیة والبشریة فى البیئة الزراعیة .-٢
اإلسراف فى استخدام میاة الرى .-٣
تنوع البیئات المصریة .-٥توافر میاة النیل فى البیئة الزراعیة .              -٤

 
المناطق التى بنیت بدون تخطیط من الدولة عن طریق وضع الید .-١
إنتقال األفراد من مكان ألخر داخل حدود الدولة .-٢
بناء ھندسى یشید على األنھار لتجنب خطر الفیضانات .-٣
أرض منخفضة خصبة كونھا نھر النیل عند المصب .-٤
لھا نھر النیل من منابعة .سھل یتكون من ترسیب التربة الطینیة التى ینق-٥

 
تجریف التربة .-٤القناطر .           -٣الزراعة المطریة .          -٢المحافظات الطاردة للسكان .        -١

 
تتكون تربة منخفض الفیوم من طمى النیل .-١
تھا على المطر .البیئة الزراعیة ال تعتمد فى زراع-٢
تربة وادى النیل ودلتاة ومنخفض الفیوم تربة مھمة لقیام النشاط الزراعى .-٣



٤٨

معظم سكان البیئة الزراعیة یعملون بالنشاط الزراعى .-٤
أزدھار النشاط السیاحى فى البیئة الزراعیة .-٥
قیام صناعة الفخار فى البیئة الزراعیة .-٦

 
أستواء سطح البیئة الزراعیة .-١
األستخدام السىء للموارد الطبیعیة فى البیئة الزراعیة .-٣تنوع الموارد الطبیعیة فى البیئة الزراعیة .              -٢
اإلسراف فى استخدام األسمدة الحشریة .-٤

 
محافظات طاردة للسكان .-٤البطالة .         - ٣المصرف .      - ٢یعى .           النبات الطب-١

 
أقرب المنخفضات الصحراویة لوادى النیل ...........-١
من الخصائص األقتصادیة لسكان البیئة الزراعیة زیادة .......... وانخفاض .........-٢
نوع الصناعات الحرفیة فى البیئة الزراعیة وفقا إلى ...........تت-٣
یقع منخفض الفیوم إلى .......... من الوادى .-٤
بلغ عدد محافظات دلتا نھر النیل ............. محافظة .-٥

 
............فرضت الدولة العثمانیة سیطرتھا على مصر عام .-١
فرض الممالیك ........... على القوافل التجاریة المارة بمصر .-٢
أحتفل الممالیك فى مصر بسقوط ........... فى ید الدولة العثمانیة .-٣
تحطم األسطول المملوكى فى موقعة ............. عام ............... على ید .............-٤
عام ........... بین .............و.............فى ............. وانتھت بـ.........دارت موقعة مرج دابق -٥
دارت موقعة الریدانیة عام .................. بین .............و.............. فى ............... وانتھت ب..........-٦
...........تولى السلطان سلیم األول الحكم عام ......ونجح فى ....-٧
تولى ........... سلطنة الممالیك بعد وفاة قنصورة الغورى .-٨
فتحت القنسطنطینیة عاصمة الدولة العثمانیة فى عھد السلطان ...........-٩

أمتدت الدولة المملوكیة متضمنة ..........و.........-١٠
زالت دولة الممالیك بعد موقعة .........-١١
یك حكم مصر بعد انھیار الدولة .........تولى الممال-١٢
تولى العثمانیون حكم مصر بعد انھیار الدولة ...............-١٣
تم أكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح عام .................-١٤
م .١٥١٢تولى السلطان .......... حكم الدولة العثمانیة عام -١٥
ویلة .تم شنق .............. على باب ز-١٦
أنتصر البرتغالیون على الممالیك فى موقعة ..........-١٧
تدھورت الحالة األقتصادیة بعد أكتشاف طریق .............-١٨



٤٩

م.١٤٩٨تحالفت الدولة العثمانیة مع دولة الممالیك ضد الخطر ......... بعد عام -١٩
قتل السلطان قنصوة الغورى فى معركة .............-٢٠
تنسب الدولة العثمانیة لمؤسسھا ...............-٢١
األموال التى یحصل علیھا الممالیك من مرور القوافل التجاریة عبر أراضیھم تسمى ...........-٢٢
یدور طریق رأس الرجاء الصالح حول قارة .......... من جھتى ..........و.............-٢٣
واح بین سنة و......... سنوات .كانت مدة حكم الوالى فى مصر تتر-٢٤
كانت من مھام الوالى العثمانى .............و...........و...............-٢٥
شاركت .......... مع الحامیة العثمانیة فى حكم مصر .-٢٦
كان یلقب نائب السلطان العثمانى فى مصر بلقب ..........-٢٧
الحكم العثمانى من ...........و...........والحامیة العثمانیة .تألفت ھیئات الحكم فى مصر فى أثناء-٢٨
تألفت ھیئات الحكم المحلیة فى مصر زمن الحكم العثمانى من ....... قوى .-٢٩
الوالى ھو ........... ومقرة ..........-٣٠
كان یتكون الدیوان من .............و..............و............و.........-٣١
من مھمام الحامیة العثمانیة .............و.............-٣٢
كان الممالیك یلحقون بمدارس تسمى .......... من أجل ..............-٣٣

 
الممالیك .-٥طریق رأس الرجاء الصالح .      - ٤المكوس .    -٣الحامیة العثمانیة .     -٢السناجق    -١

 
توتر العالقة بین الدولتین العثمانیة والمملوكیة .- ٢أزدھار الدولة المملوكیة .                                -١
ضعف وأنھیار الدولة المملوكیة .-٤ھزیمة القوات المملوكیة امام القوات العثمانیة .         -٣

 
توتر العالقة بین الدولتین العثمانیة والمملوكیة .-١
م .١٥١٦معركة مرج دابق عام -٢

 
من الثغور الھامة فى مصر زمن الحكم العثمانى ..........و..........-١
فى منتصف القرن .......... المیالدى .طبق العثمانیون نظام األلتزام -٢
تركزت السلطة القضائیة فى مصر فى زمن الحكم العثمانى فى ید ..............-٣
بظھور منصب قاضى القضاة تم أنتزاع السلطة القضائیة من ید .................-٤
...............كانت الدولة العثمانیة تعین قاضى القضاة لمدة .....................-٥
كان نظام الحكم العثمانى لمصر نظاما ......................-٦
أعتمد الحكم العثمانى على عنصر ......... لضمان أستمرار أحتاللھم للبالد .-٧
نتج عن أنظمة الحكم واإلدارة العثمانیة لمصر تدھور ..................-٨
العثمانیة قائمة على النظام ......................كانت الحیاة األجتماعیة فى مصر -٩

تولى الدفاع عن حقوق الشعب لدى الحكام .........................................-١٠
 

قواد الحامیة .-٥یوان .       الد-٤الطبقة الحاكمة .     -٣طوائف الحرف .         - ٢النظام الطبقى .             -١
قاضى القضاة .-٩فائض األلتزام .      -٨الملتزم .                   - ٧نظام األلتزام .              -٦

 
إتباع الدولة العثمانیة نظام األلتزام .-١



٥٠

سیطرة الدولة العثمانیة على القضاء والتشریع فى مصر .-٢
كان نظام الحكم العثمانى فى مصر أستبدادیا .-٣
إسناد العثمانیون للمالیك إدارة األقالیم .-٤
إسناد الدولة العثمانیة القضاء فى مصر لقاضى القضاة .-٥
تدھور الحیاة العلمیة والثقافیة فى مصر العثمانیة .-٦
تدھور الحیاة الفنیة زمن الحكم العثمانى .-٧
ضاع األقتصادیة فى مصر العثمانیة .تأثر األو-٨

 
تملك الفالحون األراضى التى كانوا یزرعونھا فى ظل الحكم العثمانى .-١
أعطى السلطان سلیم األول لھیئات الحكم المحلیة سلطات واسعة .انى -٢

 
انیة فى منتصف القرن السابع عشر المیالدى .ضعف سلطة الدولة العثم-١
تطبیق نظام األلتزام كوسیلة لتجصیل ضرائب األراضى الزراعیة -٢
أنظمة الحكم واإلدارة العثمانیة .-٣
إھمال العلوم العقلیة والریاضیات والطبیعیة فى مصر فى زمن الحكم العثمانى .-٤
الحكم العثمانى لمصر .-٥

 
سیطرت دولة الممالیك على ............. بین أوربا والشرق .-١
تحالفت الدولة العثمانیة مع الممالیك عند ظھور الخطر ..................-٢
ھزمت القوات المملوكیة امام القوات العثمانیة فى موقعتى ..........و...........-٣
لحكم العثمانى لمصر فى ....................و....................و..............تمثلت مظاھر ا-٤

 
ضعف سلطة الدولة العثمانیة فى منتصف القرن السابع عشر المیالدى .-١
األكتشافات الجغرافیة فى القرن الخامس عشر المیالدى .-٢
ان سلیم األول أمھر الصناع والحرفین إلى االستانة عاصمة الدولة العثمانیة .ترحیل السلط-٣
إخضاع مصر للسیادة العثمانیة .-٤

 
أھتمت الدولة العثمانیة بالعلوم العقلیة والریاضیات والطبیعیة .-١
الدولة العثمانیة فى مصر .نالت مشاریع الرى والزراعة االھتمام المنشود من حكام -٢
أسخدام الممالیك أسلحة متطورة فى حروبھم مع القوات العثمانیة .-٣

 
موقعة الریدانیة )–موقعة مرج دابق –أكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح –( موقعة دیو البحریة 
 

عوامل أزدھار دولة الممالیك .-٢قات العثمانیة المملوكیة .                             توتر العال-١
ھزیمة الممالیك فى موقعتى مرج دابق والریدانیة -٣



٥١

 
قتصادى .تمتعت دولة الممالیك فى مصر والشام بالثراء األ-١
بدات العالقات بین الدولتین المملوكیة والعثمانیة بدایة طیبة .-٢
فقدت مصر مركزھا التجارى نتیجة الكشوف الجغرافیة .-٣
أنقلبت العالقات الطیبة بین الدولیتین العثمانیة والمملوكیة إلى عداء وصدام .-٤
صر .أدت موقعة الریدانیة إلى زول الدولة المملوكیة فى م-٥
كان نظام الحكم العثمانى لمصر أستبدادیا .-٦
رغم زوال دولتم ، ظل الممالیك یقومون ببعض المھام فى مصر العثمانیة .-٧
م .١٥١٧فقدت مصر استقاللھا منذ عام -٨
لم تلجا الدولة العثمانیة إلى تطبیق نظام األلتزام إال فى منتصف القرن السابع عشر المیالدى .-٩

طرت الدولة العثمانیة على القضاء والتشریع فى مصر .سی-١٠
تدھورت أحوال مصر األقتصادیة فى زمن الحكم العثمانى .-١١
كانت الحیاة اإلجتماعیة فى مصر قائمة على النظام الطبقى .-١٢
تسبب السلطان سلیم األول فى تدھور الحیاة الفنیة فى مصر .-١٣

 
سمیة الدولة العثمانیة بھذا األسم .ت-١
م .١٤٥٣أحتفال الممالیك فى مصر عام -٣أزدھار دولة الممالیك .                  -٢
م .١٤٩٨التعاون بین الدولیتین العثمانیة والمملوكیة بعد عام -٤
سوء أوضاع الدولة المملوكیة سیاسیا .-٥
لوكیة .تدھور األوضاع األقتصادیة للدولة المم-٦
ترك السلطان سلیم االول حامیة عسكریة فى مصر .-٧
أختیار السلطان سلیم األول لبعض األمراء من بقایا الممالیك .-٨
لجوء الدولة العثمانیة إلى تطبیق نظام األلتزام فى مصر فى منتصف القرن السابع عشر .-٩

صر العثمانى .أنتزاع السلطة القضائیة من ایدى علماء األزھر فى الع-١٠
عانى الفالح المصرى كثیرا فى ظل الحكم العثمانى .-١١
تدھور الحیاة العلمیة والثقافیة والفنیة فى العصر العثمانى .-١٢
م .١٥١٧، ١٥١٦ھزیمة الجیوش المملوكیة امام الجیوش العثمانیة فى عامى -١٣

 
م .١٤٥٣ن محمد الفاتح فى فتح القنسطنطینیة عامنجاح السلطا-١
سیطرة الدولة المملوكیة فى مصر والشام على طریق التجارة بین الشرق والغرب ؟-٢
ضعف الدولة المملوكیة من الناحیة العسكریة .-٣
أكتشاف البرتغالیون طریق رأس الرجاء الصالح .-٤
الفارین .حمایة الممالیك لبعض األمراء العثمانیون -٥
م .١٥١٧موقعة الریدانیة -٦
إخضاع السلطان سلیم األول مصر تحت السیادة العثمانیة .-٧
الخبرة الطویلة التى اكتسبھا الممالیك بأحوال مصر قبل الحكم العثمانى .-٨
أنظمة الحكم واإلدارة التى طبقھا العثمانیون فى مصر .-٩

على العلوم الدینیة .أقتصار التعلیم فى العصر العثمانى-١٠



٥٢

الفتح العثمانى لمصر .-١١
إرسال السلطان سلیم األول أمھر الصناع المصرین لألستانة .-١٢

 
البلقان واألناضول .دولة إسالمیة نشات فى اواخر القرن الثالث عشر المیالدى وسیطرت على -١
دولة إسالمیة سیطرت على مصر وبالد الشام عقب أنھیار الدولة األیوبیة .-٢
األموال التى كان یحصل علیھا أمراء الممالیك من مرور القوافل التجاریة عبر أراضیھم .-٣
تركھا السلطان سلیم االول فى مصر ومھمتھا الدفاع عن البالد .-٤
لعسكرین ، قاموا بمھام خاصة مثل إدارة األقالیم الھامة .عدد من الرجال ا-٥
نظام طبقة العثمانیون فى منتصف القرن السابع عشر المیالدى لضمان تحصیل الضرائب .-٦
نظام ضم جمیع فئات المجتمع كوحدات إنتاجیة فى العصر العثمانى .-٧

 
م .١٤٩٨المملوكیة قبل وبعد عام األحوال األقتصادیة للدولة -١
مظاھر العالقات الطیبة والعدائیة بین الدولتین العثمانیة والمملوكیة .-٢
نتائجھما .–موقعتى مرج دابق والریدانیة من حیث أطرافھما -٣
الوالى العثمانى والحامیة العثمانیة من حیث مھمة كل منھما .-٤
االراضى الزراعیة ایام قوة الدولة العثمانیة وایام ضعفھا .طرق جبایة االموال المفروضة على -٥
السنجق والملتزم من حیث أختصاص كل منھا .-٦
الحیاة الفنیة فى مصر قبل وبعد الفتح العثمانى .-٧

 
عرف السلطان .............. بلقب محمد الفاتح .-١
.١٥١٦انى إلى بالد الشام بعد موقعة .............. عام أمتد النفوذ العثم-٢
كانت ............ مقر الوالى العثمانى .-٣
الذین كانوا ینوبون عن الحكومة فى جبایة الضرائب یسمون .............-٤
أفقدت األكتشافات الجغرافیة فى اواخر القرن الخامس عشر المیالدى مصر مركزھا .............-٥
تكونت الطبقة ..... فى مصر فى العصر العثمانى من الوالى والدیوان والحامیة العثمانیة .-٦
أسھمت .......... فى األحتفاالت التى أقیمت فى المناسبات واألعیاد الدینیة .-٧
عانى الفالح المصرى فى زمن العثمانیون من ..............-٨
مشرق منذ أوائل القرن ..........أتجة السلطان سلیم األول نحو ال-٩

 
لم تتمتع دولة الممالیك بموقعھا الجغرافى المسیطر على طرق التارة العالمیة .-١
لم یكتشف البرتغالیون طریق رأس الرجاء الصالح فى اواخر القرن الخامس عشر المیالدى .-٢
زعامة العالم اإلسالمى .لم تتطبع الدولة العثمانیة الفتیة إلى-٣
كان النصر فىى معركتى منرج دابق والریدانیة فى صالح ممالیك مصر .-٤
لم یحدد السلطان العثمانى مدة حكم الوالة فى مصر .-٥
لم تضعف الدولة العثمانیة فى منتصف القرن الیسابع عشر المیالدى .-٦
قاضى القضاة فى مصر .لم تلجا الدولة العثمانیة إلى تعین ما یسمى ب-٧
لم تخضع مصر للحكم العثمانى .-٧



٥٣

 
تركز صناعة الغزل والنسیج فى الدلتا .-١
اھمیة وسائل النقل والمواصالت فى البیئة الصناعیة .–٢
أرتفاع مستوى المعیشة فى البیئة الصناعیة .-٣
إلى رؤس أموال حاجة المناطق الصناعیة -٤

( ب ) " لسكان البیئة الصناعیة عادات وتقالید تمیزھم عن غیرھم من البیئات " فى ضوء ھذة العبارة حدد اھم العادات 
اإلیجابیة والسلبیة لسكان البیئة الصناعیة .

( ج ) یستطیع سكان البیئة الصناعیة العمل فى العدید من المجاالت حدد ھذة المجاالت .
 

عوامل قیام الصناعة : العوامل ........... والعوامل ...............-١
من العوامل الطبیعیة لقیام الصناعة .............و.............و.........-٢
من العوامل البشریة لقیام الصناعة .........و........و......-٣
بیئة الصناعیة .........و...............و.............من خصائص سكان ال-٤
الموقع الجغرافى والظروف المناخیة من العوامل ....... لقیام الصناعة .-٥
یتطلب إنشاء المصانع ...............-٦
القطن وقصب السكر من المواد الخام ...............-٧
...و..........تتیح وسائل النقل الفرصة لنقل ........-٨
من المواد الخام المعدنیة الالزمة للصناعة ..............و..............و.........-٩

من مصادر الطاقة المتجددة الطاقة ..............و........-١٠
یمكن نجاح الصناعة فى مدى توافر ......... والمھارات الفردیة .-١١
. المصرى والحصول على ...............تسھم الصناعة فى زیادة ......-١٢
طلب السكان المحلین للمنتجات الصناعیة یقصد بة السوق ...........-١٣
یجب بناء المصانع بعیدا عن ...........-١٤
یجب ان تكون المصانع قریبة من .......... وبعیدة عن ..........-١٥
بالصناعات والوظائف الخدمیة .المحافظات .......... ھى التى یعمل سكانھا -١٦
تتركز صناعة ............. فى الدلتا لوجود المناخ المعتدل المالئم .-١٧
تنوع األنشطة األقتصادیة فى البیئة الصناعیة ساعد على توفیر ............ وتقلیل .................- ١٨

( ب  ) أذكر خصائص سكان البیئة الصناعیة .
 

ما توفرة البیئة الزراعیة للبیئة الصناعیة وما توفرة البیئة الصناعیة للبیئة الزراعیة .-١
العادات والتقالید اإلیجابیة والسلبیة للبیئة الصناعیة .-٢
العوامل الطبیعیة والعوامل البشریة الالزمة لقیام الصناعة .-٣

 الموارد ).-ة الصناعیة  البیئ–( الصناعة

 
من الصناعات الھندسیة صناعة ..............-١
من الصناعات البسیطة صناعة ...............-٢
بدات الصناعة الحدیثة فى مصر فى عھد ....................-٣







٥٤

لشیخ والغربیة صناعة ..........من اھم الصناعات فى األسكندریة وكفر ا-٤
تتركز الصناعات الكھربیة فى محافظة ....................................-٥

 
إنشاء الدولة للمناطق الصناعیة فى مصر .-١
اھمیة المناطق الصناعیة فى مصر .-٢
تنوع الصناعات فى جمھوریة مصر العربیة .-٣

 
منذ عھد محمد على بدأت الصناعات ............. فى مصر .-١
من الصناعات الحرفیة :الفخار و......................و................-٢
حفظ وتعلیب الفاكھة واألسماك من الصناعات .........................-٣
.............................صناعة الصابون والعطور من الصناعات -٤

 
صناعة یدویة یقوم بھا بعض العمال بھدف تحقیق األكتفاء الذاتى .-١
صناعة تمم فیھا تحویل المواد الخام إلى صورة أخرى .-٢
صناعة تعتمد على األلت الحدیثة .-٣
ضم مجموعة من المصانع مزودة بالخدمات والمرافق .مساحة من األرض ت-٤

( ج ) ما اھم المصانع الموجودة فى اسیوط وقنا .

 
من مشكالت البیئة الصناعیة المرتبطة بالصناعة :-١
٢............................................       -١-.............................................................
٤...........................................        -٣-.............................................................
قامت الدولة بالعدید من الجھود لعالج مشكالت البیئة الصناعیة منھا :-٢
ى تضر بالبیئة خارج المنطقة السكنیة .نقل المصانع الت-١
٣.........................................        -٢ -...................................................................
٤-........................................
ئلة فى ...........من مشكالت التلوث البیئى إلقاء مخلفات المصانع السا-٣
أستنزاف الموارد الطبیعیة نتیجة اإلسراف فى ............................-٤
التكلفة الزائدة لمصادر الطاقة من مشكالت ................................-٥
من جھود الدولة لعالج مشكالت البیئة الصناعیة .................و..............-٦

 
األھتمام بالتعلیم الفنى والصناعى .-٢إنشاء الدولة وزارة البیئة .             -١
تعانى البیئة الصناعیة من مشكالت التلوث البیئى .-٣

 
لم تتطور الصناعة والمصانع .-٢لم توجد بیئة صناعیة فى مصر .              -١

 
إنبعاث األبخرة والمداخن المتصاعدة من المصانع.-١
إلقاء مخلفات المصانع السائلة فى المجارى المائیة .-٢
اإلكثار من المساحات الخضراء فى البیئة الصناعیة .-٣

 





٥٥

كوادر الفنیة فى البیئة الصناعیة " فى ضوء ذلك وضح " تقوم الدولة بجھود كبیرة لمواجھة مشكلة نقص ال١س
جھود الدولة لمواجة ھذة المشكلة .

: " أنت من ابناء مصر المخلصین وعلیك ان تساعد على نھضة بالدك الصناعیة والقضاء على المشكالت التى ٢س
فى ضوء العبارة اجب :تھدد تقدم ھذة البالد " 

ما مقترحاتك لعالج تلك المشكالت .-بأكتب عن أحدى ھذة المشكالت .   -أ
– 
 
 
 
 
 
 

 
عوامل قیام الصناعة .-تعریف البیئة الصناعیة .       ب-أ

العالقة بین البیئة الزراعیة والصناعیة .-ج
 
یعمل بالصناعة عدد كبیر من السكان وصل إلى أكثر من .... ملیون نسمة-١

 )١.٥-٤.٥-٣.٥-٢.٥(
دیثة صناعة ........................من الصناعات الح-٢

حفظ الفاكھة )–األسمدة –السیارات –( حلج القطن 
تعد صناعة العطور من الصناعات ..............-٣

المعدنیة )–العذائیة –الكھربیة –( الكیماویة 
من العوامل البشریة الھامة لقیام الصناعة :-٤

خصائص السطح ).- السوق–الظروف المناخیة–( المواد الخام 
 
ما ھى مشكالت البیئة الصناعیة .-١
ما جھود الدولة لحل ھذة المشكالت .-٢
ما رأیك فى جھود الدولة لحل ھذة المشكالت .-٣
 
مواد الخام الزراعیة الالزمة لقیام الصناعة ..................و..............من ال-١
یجب ان تكون المصانع قریبة من مصادر المواد ...............و..............-٢
من مشكالت التلوث البیئى الناتجة عن الصناعة ..................و..................-٣
یئة الصناعیة ....................و............................من خصائص سكان الب-٤
تصنف الصناعات حسب درجة تطورھا إلى صناعات .........و..........و...............-٥
من انواع الصناعات  صناعة ........... وتقوم علیھا المالبس الجاھزة والمفروشات .-٦
 
اإلكثار من المساحات الخضراء فى البیئة الصناعیة -٢ھجرة سكان الریف للبیئة الصناعیة .         -١
 
اھمیة وسائل النقل والمواصالت فى الصناعة .-٢تركز صناعة الغزل والنسیج فى الدلتا .           -١



٥٦

 
أھمیة تنوع األنشطة األقتصادیة فى البیئة الصناعیة .-٢الصناعیة .                                أھمیة البیئة-١
اھمیة الصناعة للبیئة الزراعیة .-٤أھمیة البیئة الزراعیة للبیئة الصناعیة .                   -٣
م المدن وأنتشار المناطق العشوائیة .أزدحا-٦تلوث الماء وموت االسماك فى البیئة الصناعیة .        -٥
األھتمام بتطویر الصناعة وتعدیل خطوط اإلنتاج .-٨األھتمام بزیادة المساحات الخضراء .                   -٧
أھمیة تركیب مرشحات وفالتر على مداخن المصانع .-١٠أھمیة رأس المال فى الصناعة .                     -٩

 
تنوع األنشطة األقتصادیة فى البیئة الصناعیة -٢توافر األیدى العاملة الماھرة .                       -١
إلقاء المخلفات السائلة فى المجارى المائیة ونھر النیل .-٤األعتماد على األلت الحدیثة فى الصناعة .          -٣
إنفتاح الدولة على العالم الخارجى .-٦لریف للبیئة الصناعیة .                  ھجرة سكان ا-٥
وفرة مصادر الطاقة فى مصر .- ٨أستھالك المواد الطبیعیة بشكل غیر منتظم .            -٧

 
ترشید األستھالك .                              -٣الصناعة البسیطة .    -٢المنطقة الصناعیة .           -١
الصناعة الحدیثة .-٤

 
كان تدھور الحالة األقتصادیة فى مصر قبل مجىء الحملة الفرنسیة بسبب ...............-١
م .١٧٩٨. فى اوائل یولیة عام وصلت الحملة الفرنسیة إلى سواحل ......-٢
قاوم حاكم األسكندریة ............. الحملة الفرنسیة .-٣
من االسباب الظاھریة المباشرة للحملة الفرنسیة على مصر تأدیب ..................-٤

( ب ) رتب األحداث التاریخیة من القدیم للحدیث ( مالحظة البد من ذكر التواریخ )
موقعة امبابة ).–موقعة الصالحیة -موقعة شبراخیت–یر البحریة ( موقعة ابى ق

 
ھزیمة الممالیك فى موقعة امبابة .-٢تكتم الفرنسین لنبأ اإلعداد للحملة على مصر .        -١
تحطیم األسطول البریطانى لألسطول الفرنسى فى موقعة ابى قیر البحریة .-٣
كومة فرنسا فى إقامة مستعمرة فرنسیة فى مصر .رغبة ح-٥

 
م بعد مقاومة حاكمھا السید عمر مكرم .١٧٩٨نجح الفرنسیون فى أحتالل األسكندریة -١
.م ١٧٩٨فر الممالیك إلى الصعید بعد موقعة األھرام -٢
قاد نابلیون معركة الصالحیة وھزم الممالیك .-٣
سلكت الحملة الفرنسیة على مصر طریقین أحداھما برى واخر بحرى .-٤

 



٥٧

ابحرت الحملة الفرنسیة من میناء ..........-١
ابى قیر.أرسل ...... رسالة لنابلیون تفید بتحطیم األسطول الفرنسى فى-٢
فر ....... سوریا بعد معركة الصالحیة .-٣
كان قائد االسطول األنجلیزى فى موقعة ابى قیر البحریة یسمى ...........-٤
لم یعلم بأمر الحملة الفرنسیة إال قائدھا ..........-٥
إلى میناء ..................١٧٩٨وصلت الحملة الفرنسیة فى یولیة -٦
عم المقاومة ضد الحملة الفرنسیة كان السید ................أول من تز-٧
بعد معركة .......... دخل الفرنسیون مدینة القاھرة .-٨
كانت الحكومة الفرنسیة تخشى تسرب أخبار حملتھا إلى .............-٩

.....كانت فرنسا تھدف من وراء حملتھا على مصر قطع طریق مواصالت أنجلترا فى .......-١٠
تكتمت الحكومة الفرنسیة أمر الحملة حتى ال تتعرض لمھاجمة األسطول .............-١١
األقلیم الذى یحكمة اجنبى ویستغلة یسمى ...........-١٢

 
مراقبة االسطول األنجلیزى للمالحة فى البحر المتوسط .-١
م .١٧٩٨یولیة معركة امبابة فى-٢
فقدان فرنسا مستعمراتھا نتیجة حروبھا مع أنجلترا.- ٤معركة شبراخیت .                            -٣
معركة الصالحیة بین الممالیك والفرنسین .-٥

 
لم فقد فرنسا مستعمرتھا فى حروبھا مع انجلترا .-١
ى األسكندریة فى ھزیمة الفرنسین .نجح السید محمد كریم مع اھال-٢
نجح الممالیك فى ھزیمة الفرنسین  فى معركة امبابة .-٣

 
أحتالل .-٤حملة .           -٣أستعمار            -٢مستعمرة .                 -١

 
جحت الحملة الفرنسیة فى إضعاف نفوذ وقوة ..........ن-١
أعدم نابلیون ستة من زعماء القاھرة األولى بأستثناء ....................-٢
رحلت الحملة الفرنسیة عن مصر فى ستمبر سنة ........................-٣
ین .كانت سلطة دیوان القاھرة سلكة ........... مقیدة بمصالح الفرنس-٤
تعاونت ......... مع الدولة العثمانیة ألخراج الحملة الفرنسیة من مصر .-٥
عقد كلیبر مع األتراك إتفاقیة ..........................١٨٠٠فى ینایر -٦
أندلعت ثورة القاھرة األولى بقیادة .............. عام ..............-٧
االوربیة إلى اھمیة موقع مصر الجغرافى خاصة دولة ............لفتت الحملة الفرنسیة انظار الدول-٨
قام الشاب السورى سلیمان الحلبى بقتل القائد الفرنسى .................-٩

رحلت الحملة الفرنسیة عن مصر فى ................-١٠
أنطلقت ثورة القاھرة الثانیة من حى .....................-١١
ابلیون على الجیش العثمانى فى موقعة ............. عام ...............أنتصر ن-١٢

 
قیام المصرین بثورة القاھرة االولى والثانیة .- ٢سفر نابلیون سرا لفرنسا .             -١
فشل حملة نابلیون على الشام فى تحقیق اھدافھا .-٣
لدینى لدى المصرین .أثار نابلیون الشعور ا-٤



٥٨

م .١٨٠٠عقد أتفاقیة العریش -٥
 

لم یتم التحالف بین انجلترا والدولة العثمانیة ضد الحملة الفرنسیة فى مصر .-١
لم یفكر نابلیون فى الرحیل من مصر إلى فرنسا سرا .-٢
م .١٨٠٠رحبت الحكومة البریطانیة بعقد إتفاقیة العریش فى ینایر -٣

 
م .١٧٩٩موقعة ابى قیر البریة -١
م .١٨٠٠عقد إتفاقیة العریش بین كلیبر واألتراك فى ینایر -٣ثورة القاھرة االولى والثانیة .                    -٢
م .١٧٩٩الحملة التى قادھا نابلیون فى فبرایر -٤

 
إلغاء نابلیون للدیوان الوطنى ( دیوان القاھرة ).-١
إنشاء نابلیون دیوان القاھرة .-٢
كانت النتائج العلمیة للحملة الفرنسیة من أبرز نتائجھا .-٣

 
أكتشاف حجر رشید ساعد على فك رموز ......... على ید شاملیون .-١
تائج الحربیة للحملة الفرنسیة إضعاف قوة ونفوذ ....................من الن-٢
قام نابلیون لتدعیم االحتالل الفرنسى بإنشاء ....................................-٣
أندلعت ثورة القاھرة الثانیة بسبب تسرب األخبار للمصرین بأن ............... على أبواب القاھرة .-٤
............ قیادة الحملة الفرنسیة بعد كلیبر .تولى ..-٥
تزوج مینو من أمراة تدعى ............... من أبناء .................-٦
رحلت الحملة الفرنسیة عن مصر فى ..................... -٧

 
لثقافیة .الحملة الفرنسیة من الناحیة العلمیة وا-١
الحملة الفرنسیة من الناحیة السیاسیة .-٢
أكتشاف حجر رشید .-٣

( ب ) " أستمرت الحملة الفرنسیة بمصر ثالث سنوات ، دار خاللھا العدید من األحداث لتنتھ بفشلھا فى جعل مصر قاعدة 
فى ضوء ھذة العبارة أجب عما یلى :لالمبرطوریة الفرنسیة فى الشرق " 

باب التى ادت لرحیل الحملة من مصر .ما االس-١
من النتائج العلمیة للحملة الفرنسیة .....................................و.......................................أكمل :-٢

:
ین .معاملة كلیبر للمصر-٢دیوان القاھرة الذى انشأة نابلیون .                     -١
القول بأن النتائج العلمیة للحملة الفرنسیة لصالح مصر .-٣

 
.١٨٠٠قام بطعن كلیبر بخنجر وقتلة فى یونیة -١
قام بفك رموز الكتابة المصریة القدیمة على حجر رشید .-٢
سیاسیة واألقتصادیة یقوم بة الشعب .تغیر أساسى فى األوضاع ال-٣
أحد زعماء ثورة القاھرة األولى ومن مشایخ االزھر ویتمتع بمكانة علمیة عظیمة لدى المصرین .-٤
القائد الذى تزعم ثورة القاھرة الثانیة التى اندلعت من حى بوالق .-٥
كتاب تضمن وصف مصر منذ اقدم العصور وحتى نھایة الحملة .-٦

 
للحملة الفرنسیة على مصر بعض الفوائد العلمیة والثقافیة .-١
لم تحقق الحملة  الفرنسیة اھدافھا العسكریة .-٢
كان نابلیون بونابرت عنیفا فى قمع ثورة القاھرة األولى .-٣



٥٩

 
ام .......................تولى محمد على حكم مصر ع-١
تخلص محمد على من الممالیك فى ......... عام ...............-٢
كانت حملة فریزر على رشید عام .........................-٣
.الفرنسي نفىتمثلت القوى المتنازعة على حكم مصر بعد خروج -٤

............و..............و...................
كان ............. على راس الضباط المصرین فى تولیة محمد على .-٥
تم عزل الوالى العثمانى .............. وتعین محمد على على حكم مصر .١٨٠٥فى عام -٦
جاء الكفاح ضد الحملة االنجلزیة على ید ابناء مدینة .............-٧
نة ......................نفى السید عمرو مكرم نقیب اإلشراف إلى مدی-٨
ولد محمد على فى مدینة .............. شمال الیونان .-٩

أستمر محمد على فى حكم مصر حتى عام ....................-١٠
 

مصر بعد خروج الفرنسین .بالسیادة على انھ ماحقرأى العثمانیون -١
كان الممالیك عضوا غریبا عن المجتمع وال یھتمون بمصلحة البالد .-٢
قام محمد على بنفى عمرو مكرم خارج مصر .-٣

 
م .١٨٠٧ھزیمة القوات البریطانیة فى رشید / فشل حملة فریزر -١
م .١٨١١مذبحة القلعة -٢
دة إلى حكم مصر بعد جالء الحملة الفرنسیة .تطلع الممالیك إلى العو-٣
م .١٨٠٧مجىء حملة فریزر -٤

 
م .١٨١١المذبحة التى ارتكبھا محمد على عام -١
م .١٨٠٧الحملة التى ارسلتھا أنجلترا على مصر عام -٢
رغبة محمد على فى اإلنفراد بحكم مصر دون منازع .-٣

 
م .١٨١١فشل محمد على فى المؤامرة التى دبرھا عام -١
نجح القائد فریزر فى المھمة التى جاء من اجلھا .-٢
.١٨٠٥رفض محمد على الشروط التى عرضھا علیة عمرو مكرم عام -٣

 
لقوى المتصارعة على الحكم بعد جالء الحملة الفرنسیة .كانت مصر مصرحا ل-١
.١٨٠٥لعب السید عمرو مكرم دورا بارزا عام -٢
تنكر محمد على للزعامة الشعبیة التى اسندت لة الحكم .-٣

 توطید )–مذبحة القلعة –: ( الوالى



٦٠

 
نلسون ).- كلیبر–نابلیون - قاد الحملة الفرنسیة على مصر                               ( مینو-١
وصلت الحملة الفرنسیة میناء األسكندریة أول یولیة :-٢

م )١٩٦٠-م١٧٨٩-م١٧٩٩–م ١٧٨٩( 
تحطم االسطول الفرنسى فى موقعة :-٣

عكا )-طولون- أبى قیر البحریة–و البحریة ( دی
ولد محمد على فى مدینة قولة شمال -٤

البرتغال ).-فرنسا- إیطالیا–( الیونان 
 قارن بین موقعة ابى قیر البحریة وموقعة ابى قیر البریة من حیث السنة واالسباب :

واألحداث والنتائج .
 

الحملة الفرنسیة على مصر .-١
نفى محمد على للسید عمرومكرم .-٢
ھزیمة الممالیك فى موقعة شبراخیت .-٣

 مستعمرة ).–حملة –( أحتالل
 

تم تحطیم األسطول البریطانى فى موقعة ابى قیر البحریة .-١
تخاذلت الزعامة الشعبیة عن تاید محمد على .-٢

 
الحملة الفرنسیة على مصر والشام .-١
ھزیمة الممالیك امام قوات  الحملة الفرنسیة .-٢
مطاردة االسطول البریطانى لألسطول الفرنسى فى میاة البحر المتوسط .-٣

 
تولیة محمد على حكم مصر .- مقتل القائد الفرنسى كلیبر .           ب-أ

إبحار الحملة الفرنسیة من میناء طولون ؟- قیادة مینو للحملة الفرنسیة .          د-ج
فك رموز الكتابة المصریة القدیمة .-ه

  
م بھزیمة ...............١٧٩٨معركة امبابة فى یولیة انتھت -١
أنشأ نابلیون .......... وتكون من المشایخ والعلماء .-٢
نجح الفرنسیون فى أحتالل مدینة األسكندریة بعد مقاومة اھلھا بزعامة ..............-٣
بعد ھزیمة الممالیك فى معركة ........... فروا إلى سوریا .-٤



٦١

م .١٨٠٠كلیبر مع األتراك العثمانین .............. فى ینایر عقد -٥
تمكن الشاب السورى ................. من قتل القائد الكبیر كلیبر .-٦
بھدف اإلنفراد بحكم مصر نفى محمد على السید عمرو مكرم إلى .................-٧
..............................أعد علماء الحملة الفرنسیة كتابا عن مصر أطلق علیة -٨
جاء محمد على إلى مصر فى الجیش ..................... الذى جاء لطرد ..................-٩

م .١٨٠٠تزعم ............. ثورة القاھرة الثانیة عام -١٠
 

تدھور اوضاع مصر قبل مجىء الحملة الفرنسیة .-١
م سرا .١٧٩٨الحكومة الفرنسیة أمر حملتھا على مصر أعتبرت-٢
إبحار الحملة الفرنسیة من میناء طولون ، ومنھا إلى جزیرة كریت قبل ان تصل إلى مصر .-٣
م .١٧٩٨إرسال فرنسا حملتھا على مصر -٤
كانت سلطة دیوان القاھرة سلطة مقیدة .-٥
ى حملتھا على مصر .قضت موقعة ابى قیر البحریة على امال فرنسا ف-٦
خروج نابلیون بونابرت بحملة على بالد الشام .-٧
فشل الحملة الفرنسیة على مصر عسكریا .-٨
تطلع الممالیك إلى األستئثار بحكم مصر بعد جالء الحملة الفرنسیة .-٩

تخلص محمد على من كل الزعامة الشعبیة والممالیك الموجودین فى مصر .-١٠
نیون یرون انھم اصحاب الحق الشرعى فى حكم مصر .كان العثما-١١
مجىء محمد على إلى مصر .-١٢
لبعت الزعامة الشعبیة دورا كبیرا فى تعین محمد على والیا على مصر .-١٣

 
ضعف الدولة العثمانیة منذ منتصف القرن السابع عشر المیالدى.-١
األسطول اإلنجلیزى للمالحة فى میاة البحر المتوسط .مراقبة -٢
مجموعة العلماء والكتاب والرسامین الذین أصطحبھم نابلیون فى حملة على مصر .-٣
فقدان فرنسا لمستعمراتھا فى حروبھا مع أنجلترا .-٤
معركة شبراخیت بین الممالیك وقوات الحملة الفرنسیة .-٥
لیك وقوات الحملة الفرنسیة .معركة األھرام بین المما-٦
أعتماد الممالیك فى مواجھة الحملة الفرنسیة على سالح الفرسان واألسلحة التقلیدیة .-٧
معركة الصالحیة بین الممالیك وقوات الحملة الفرنسیة،-٨
.١٨٠٥الدور الوطنى لكل من السید عمرو مكرم والشیخ عبد هللا الشرقاوى عام -٩

 
لم یعلم بأمر الحملة الفرنسیة على مصر سوى قائدھا نابلیون بونابرت .-١
لم تكن الحملة الفرنسیة على مصر مجرد حملة للغزو واألحتالل فقط .-٢
أختلفت االسباب الحقیقیة للحملة الفرنسیة على مصر عن اسبابھا المعلنة .-٣
لحملة الفرنسیة مقاومات عدیدة على طول الطریق حتى دخولھا القاھرة .واجھت ا-٤
كان نابلیون بونابرت عنیفا فى معاملة الثوار فى ثورة القاھرة األولى .-٥
لم تحقق حملة نابلیون بونابرت على بالد الشام اھدافھا .-٦
أداق كلیبر الشعب المصرى الكثیر من ألوان األضطھاد والتعذیب .-٧
أستفاد كل من مصر والمصرین من مجىء الحملة الفرنسیة على مصر .-٨
رفضت القوى الوطنیة المصریة الفوضى السیاسیة التى شھدتھا مصر بعد جالء الحملة الفرنسیة .-٩

م .١٨٠٥أنتصرت اإلرادة الشعبیة المصریة انتصارا ھائلة فى عام -١٠
ھدت لة حكم مصر .تنكر محمد على للزعامة الشعبیة التى م-١١

 
تجھیز الجیش وتوجیة ألھداف حربیة .-١
أستیالء دولة على بلد اخر قھرا .-٢
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إقلیم یحكمة أجنبى ویستوطنة او یكتفى بأستغاللة أقتصادیا وعسكریا .-٣
عوامل جالء الفرنسین عن مصر .المعركة التى كانت من بین-٤
المعركة التى بعدھا دخل نابلیون مدینة القاھرة .-٥
المدینة التى شھدت اول مواجة بین الفرنسین وقوات الممالیك .-٦

 
األسباب المعلنة والغیر معلنة للحملة الفرنسیة على مصر .-١
ألولى من حیث تشكیلة .دیوان القاھرة قبل وبعد ثورة القاھرة ا-٢
ثورتى القاھرة األولى والثانیة من حیث موقف الفرنسین من كل منھما .-٣
معركة ابى قیر البریة والبحریة من حیث نتائج كل منھما .-٤
م .١٨٠٥موقف محمد على من الزعامة الشعبیة قبل وبعد عام -٥

 
لم یفكر نابلیون فى اصطحاب ھذا العدد الكبیر من العلماء والفنانین فى حملتة على مصر .-١
نجح اھالى األسكندریة بزعامة حاكمھا فى ھزیمة جیوش نابلیون بونابرت .-٢
أستخدم الممالیك سالح المشاة والمدفعیة واألسلحة الحدیثة فى مواجھة الحملة الفرنسیة .-٣
الفرنسى فى تحطیم األسطول اإلنجلیزى .نجح القائد -٤
م ).١٨٠٠رحبت الحكومة البریطانیة بعقد إتفاقیة العریش ( ینایر -٥
م .١٨٠٧نجحت الحملة الفرنسیة فى بسط سیطرتھا الكاملة على مصر عام -٦
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والتكامل .-منھا التنوع والتداخل تتمیز البیئات المصریة بعدة خصائص -١
فى حین ان البیئة الزراعیة الفیضیة ، ھى البیئة التى نشأت ، ھى البیئة التى یتوافر بھا مقومات الزراعةالببئة الزراعیة -٢

الفیضیة .فى السھول
حار جاف صیفا ، ومعتدل ممطر شتاء.تمیز مناخ البیئة الزراعیة بانة ی-٣
ھى قناة مائیة أنشئت بغرض توصیل المیاة لألراضى الزراعیة ، ومن أمثلتھا ترعة اإلسماعلیة فى الدلتا الترعة-٤

واإلبراھیمیة فى الوجة القبلى .
صلصال النھا تتكون من التتمیز البیئة الفیضیة بخصوبة أراضیھا -٥
٢٨مساحة مصر ، وتبلغ مساحة األراضى الزراعیة بالوادى % من جملة٥٥تزید مساحة األراضى الزراعیة بالدلتا عن -٦

من جملة المساحة المزروعة بمصر .% 
.األطراف الشمالیة من مناطق الدلتا التى ال توجد بھا زراعة -٧
.الدلتا وجد فى أكبر نسبة من عدد سكان البیئة الزراعیة بمصر ت-٨
%٥٠زیادة نسبة األمیة حیث تصل إلى من الخصائص التعلیمیة للبیئة الزراعیة -٩

تناقص األراضى الزراعیة والصرف من المشكالت الناتجة عن االستخدام السىء للموارد الطبیعیة فى البیئة الزراعیة -١٠
الزراعى الزائد .

مدرجات.شكل یظھر السطح فى منخفض الفیوم على -١١
.متنوعة ومتداخلة ومتكاملةتتصف بیئات مصر بأنھا -١٢
فى الوادى والدلتا ومیاة األبار والعیون فى الواحات .میاة نھر النیلتقوم الزراعیة المرویة على -١٣
بالثروة السمكیة .تمدنا البیئة الساحلیة -١٤
وتنوع اإلنتاج االقتصادى .تنوع الموارد الطبیعیة تنوع البیئات المصریة أدى إلى -١٥
المیاة الجوفیة .تقوم الزراعة فى الواحات المصریة على -١٦
فى الوادى والدلتا ومنخفض الفیوم .تتركز البیئة الزراعیة بشكل أساسى -١٧
جملة مساحة األراضى الزراعیة .% من٥٥تبلغ مساحة األراضى الزراعیة بالدلتا -١٨
مساحة األراضى الزراعیة بمصر .% من ٨٢زراعیة بالوادى تبلغ مساحة األراضى ال-١٩
.یقع منخفض الفیومفى الشمال الغربى للوادى -٢٠
عبر فتحة الالھون .بحر یوسفیتصل منخفض الفیوم بالنیل عن طریق -٢١
غرب الدلتا .وترعة النوباریة، إلسماعلیةمن اھم الترع فى الدلتا ا-٣١
رعة اإلبراھیمیة .تمن اھم ترع الوادى -٣٢
عند رأس الدلتا .القناطر الخیریةمن اھم قناطر الوجة البحرى -٣٣
.رة واألسكندریة من المحافظات الحضریة القاه-٣٣
المنسوجات القطن والكتان .من اھم المحاصیل المستخدمة فى صناعة -٣٤

 
ھى الزراعة التى تعتمد على نھر النیل أو المیاة الجوفیة یة :الزراعة المرو-١
ھى الزراعة التى تقوم على میاة  األمطار الشتویة .الزراعة المطریة :-٢
: ھى البیئة التى یتوافر بھا مقومات قیام الزراعة البیئة الزراعیة-٣
قناة مائیة لتوصیل المیاة لألراضى الزراعیة .الترعة : -٤
قناة مائیة لرفع المائیة لألراضى الزراعیة .القنطرة:-٥
حاجز مائى أنشىء بغرض تخزین المیاة وتولید الكھرباء .السد :-٦
:إزالة الطبقة السطحیة الخصبة من التربة الزراعیة واستخدمھا فى صناعة الطوب األحمر .تجریف التربة-٧
: عدم معرفة القراءة والكتابة .األمیة -٨
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عدد األشخاص فى سن العمل وبدون عمل .البطالة :-٩
: إنتقال الفرد من مكان ألخر سواء داخل أو خارج حدود الدولة .الھجرة-١٠

 
تنوع البیئات المصریة .- ١

إتساع مساحة مصر وتبلغ ملیون كیلومتر مربع .- بسبب : 
الموارد الطبیعیة .تنوع- تنوع مظاھر السطح .        -
تنوع الموارد البشریة .- تنوع المناخ .                  -
تداخل البیئات المصریة .- ٢

بسبب عدم وجود حدود تفصل بین البیئات .-

تكامل البیئات المصریة .- ٣
بسبب ان كل بیئة تمد البیئة األخرى بما تحتاجة من منتجات التى لیست موجودة بھا .

الزراعة فى الواحات .قیام - ٤
تقوم الزراعة فى الواحات اعتمادا على میاة األبار والعیون -

قیام الزراعة فى الساحل الشمالى .- ٥
تقوم الزراعة فى الساحل الشمالى اعتمادا على میاة األمطار الشتویة 

یعتبر منخفض الفیوم بیئة زراعیة رغم وقوعة فى الصحراء الغربیة .- ٦
ھر النیل عن طریق بحر یوسف عبر فتحة الالھون .النة یتصل بن-

أستخدام السواقى لرى األراضى فى الفیوم .- ٧
الن األرض فى الفیوم تبدو على شكل مدرجات فتحتاج للسواقى لرفع المیاة لألرض الزراعیة .

یختلف شكل أراضى الفیوم عن الوادى والدلتا .- ٨
ا األرض فى الوادى والدلتا مستویة مما تسھل قیام عملة الن أراضى الفیوم على شكل مدرجات ، بینم

الزراعة .
أھمیة الترع .- ٩

تقوم الترعة بتوصیل المیاة لألراضى الزراعیة .
أھمیة القناطر .- ١٠

تقوم القناطر برفع المیاة لألراضى الزراعیة المرتفعة .
أھمیة السد العالى لمصر .- ١١

ة مصر من خطر الفیضانات .حمای–تولید الكھرباء .        -

تخزین المیاة .-

أھمیة مشاریع الصرف .- ١٢
لتصریف المیاة الزائدة عن الزراعة .

تربة الوادى والدلتا تربة خصبة .- ١٣
النھا تربة سمیكة سوداء اللون خصبة تزداد بھا نسبة الصلصال .

خطورة تجریف التربة على الزراعة .- ١٤
اضى الزراعیة .النة یؤدى إلى تدھور األر

یقل عدد سكان البیئة الزراعیة كلما إتجھنا نحو الصحراء .- ١٥
حیث تقل وجود التربة ألقتراب الرمال منھا .
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یتركز عدد كبیر من سكان البیئة الزراعیة بالدلتا .- ١٦
% من األراضى الزراعیة .٥٥لوفرة موارد المیاة والتربة الخصبة النھا تضم 

لطبیعى والحیوانات البریة فى البیئة الزراعیة .ندرة النبات ا- ١٧
بسبب كثافة النشاط الزراعى الذى یمارسة اإلنسان وھجر الحیوانات للصحراء .

ھجرة السكان من الریف للمدن .- ١٨
للبحث عن فرص العمل والخدمات المتنوعة .

إنتشار األمراض فى بعض مناطق البیئة الزراعیة .- ١٩
ملوثة ، وتربیة الدواجن داخل المنازل وفوق األسطح .أستخدام المیاة ال

تنوع األنشطة األقتصادیة فى البیئة الزراعیة .- ٢٠
بسبب تنوع الموارد الطبیعیة 

عمل معظم سكان البیئة الزراعیة بالزراعة .- ٢١
لوفرة موارد المیاة والتربة الزراعیة الخصبة ووسائل النقل .

سیاحة .شھرة الفیوم فى مجال ال- ٢٢
حیث تضم بعض المعالم السیاحیة مثل عین السلین والسواقى .

تناقص مساحةاألراض الزراعیة .- ٢٣
بسبب البناء علیھا ، وتجریف التربة لصناعة الطوب األحمر .

تلوث التربة الزراعیة .- ٢٤
بسبب اإلسراف فى استخدام المبیدات الحشریة واألسمدة الكیماویة 

الزراعیة من مشاكل الصرف الزراعى .تعانى البیئة- ٢٥
بسبب الصرف الزراعى الدائم .

 
إتساع مساحة مصر .- ١

تنوع البیئات المصریة .-

تنوع البیئات المصریة .- ٢
تنوع الثروات الطبیعیة وتنوع اإلنتاج األقتصادى .-

ت .وجود المیاة الجوفیة فى الواحا- ٣
قیام الزراعة فى الواحات .

سقوط األمطار الشتویة على الساحل الشمالى .- ٤
قیام الزراعة بالساحل الشمالى .

بحر یوسف بالنسبة للفیوم .- ٥
توصیل المیاة للفیوم .

أراضى الفیوم على ھیئة مدرجات .- ٦
أستخدام السواقى لرفع المیاة لألراضى الزراعیة المرتفعة .

لسد العالى .بناء ا- ٧
تخزین المیاة –تولید الكھرباء –حمایة مصر من خطر الفیضان 

تجریف التربة .- ٨
تصبح األرض بورا.–قلة مساحة األراضى الزراعیة 
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كثافة النشاط الزراعى فى الوادى والدلتا .- ٩
قلة النبات الطبیعى 

ھجرة سكان الریف للمدن .- ١٠
زیادة عدد سكان المدن .- ١
ظھرو العشوائیات والمسكان العشوائیة .- ٢
تناقص نسبة العاملین بالنشاط الزراعى .- ٣
زیادة نسبة العاملین بالمجال الصناعى .- ٤

تنوع الموارد الطبیعیة فى البیئة الزراعیة  .- ١١
تنوع األنشطة األقتصادیة .

التوسع العمرانى على األراضى الزراعیة .- ١٢
زراعیة .قلة مساحة األراضى ال

أستخدام الرى الدائم بكثرة- ١٣
تملح األراضى الزراعیة .

اإلسراف فى استخدام المبیدات واألسمدة الكیماویة .- ١٤
تلوث التربة الزراعیة .

بناء السد العالى بالنسبة لسكان النوبة .- ١٥
ادى ذلك إلى ھجرة سكان النوبة من أراضیھم .


( البیئھ).المكان الذى نعیش فیھ مع مخلوقات أخرى وتتوافر بھ مقومات الحیاة- ١
(المیاه الجوفیة).مصدر میاه الرى والزراعة فى الواحات-٢
(الدلتا).كل مثلث قاعدتھ على البحر المتوسطمنطقة زراعیة فیضیة على ش-٣
(الالھون).الفتحة الطبیعیة التى یدخل منھا بحر یوسف إلى الفیوم-٤
.الخصبة فى مصرالبیئة التى نشأت فى السھول الزراعیة-٥

( البیئة الزراعیة الفیضیة )
.أقرب المنخفضات الصحراویة لوادى النیل ویقع شمال غرب الوادى-٦

( منخفض الفیوم )
.السھل یتكون من التربة الطینیة التى یأتى بھا نھر النیل من منابعھ-٧

(السھل الفیضى )
.البناءإزالة الطبقة السطحیة الخصبة من التربة لصناعة طوب-٨

( تجریف التربة )
( المصرف ).قناة یتم حفرھا عند منسوب أقل من منسوب الترع لصرف المـاء الزائد عـن الزراعة-٩

(النبات الطبیعى  ).اإلنسانالنبات الذى ینمو تلقائیًّا دون تدخل-١٠
( الحیوان البرى ).الحیوان الذى لم یستأنسھ اإلنسان مثل الذئب-١١
( األمیة ).عدم معرفة الفرد القراءة والكتابة-١٢
( الھجرة الداخلیة  ).انتقال الفرد من محافظة إلى أخرى داخل الدولة-١٣
.المحافظات التى بھا فرص عمل وتوافر الخدمات-١٤

(المحافظات الجاذبة للسكان )
.المحافظات التى بھا بطالة وقلة الدخل وقلة الخدمات-١٥

( المحافظات الطاردة للسكان)
( الھجرة الخارجیة ).انتقال األفراد من دولة إلى دولة أخرى-١٦
.( الھجرة )انتقال الفرد من مكان إلى آخر-١٧
)(البطالة .) بدون عمل٦٠-١٥عدد األشخاص من سن العمل )-١٨
(بحیرة قارون).بحیرة سیاحیة ھامة فى منخفض الفیوم-١٩
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الخطر تحالفت الدولة العثمانیة مع دولة الممالیك عند ظھور - ٢على طرق التجارة بین أوربا والشرق الممالیكسیطرت دولة -١

البرتغالى .
موقعتى مرج دابق والریدانیة .ات المملوكیة أمام القوات العثمانیة فى ھزمت القو-٣
النظام اإلدارى والقضاء والتشریع .–فى ھیئات الحكم المحلیة تمثلت مظاھر الحكم العثمانى لمصر -٤
أسیا الوسطى .العثمانیون ھم قبائل جائت من -٥
ل .عثمان بن أرطغرتنسب الدولة العثمانیة إلى مؤسسھا -٦
المیالدى القرن الثالث عشرنشأت الدولة العثمانیة فى أواخر -٧
م١٤٥٣أستطاع محمد الثانى فتح القنسطنطینیة عام -٨
.الدولة األیوبیةتولى الممالیك حكم مصر عقب سقوط -٩

المكوس .عرفت الضرائب التى كان یحصل علیھا الممالیك من مرور القوافل التجاریة بأسم -١٠
م.١٤٩٨الصالح عام طریق رأس الرجاء البرتغالیونكتشف أ-١١
.م١٥١٦موقعة مرج دابق عام أستطاع السلطان سلیم األول ھزیمة الممالیك فى الشام فى -١٢
ھو نائب السلطان ومقرة القلعة .الوالى -١٣
باب زویلة .بشنق طومان باى على سلیم األول قام -١٤
بین عام إلى ثالث أعوام .ح ما كانت مدة حكم الوالى تتروا-١٥
التى تركھا سلیم األول فى مصر حمایة البالد.الحامیة العثمانیةكانت مھمة -١٦
إلدارة شؤن الممالیك لخبرتھم اإلداریة .الممالیكأبقى العثمانیون على-١٧
والسخرة .عانى الفالح المصرى زمن العثمانیون من الضرائب -١٨
نظام األلتزام .ائب فى مواعیدھا طبق العثمانیون لضمان تحصیل الضر-١٩
الدواوین .نظمت الدولة العثمانیة طرق جبایة األموال عن طریق -٢٠
تركزت السلطة القضائیة فى مصر العثمانیة فى ید قاضى  القضاة .-٢١
الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة .كانت الفجوة فى مصر واسعة بین -٢٢
الوالى والدیوان والحامیة العثمانیة.ة الحاكمة فى مصر العثمانیة من تكونت الطبق-٢٣
الفقة والحدیث .أقتصر التعلیم فى مصر العثمانیة على -٢٤
م.١٤٥٣عاصمة لھا منذ عام القنسطنطینیةإتخذت الدولة العثمانیة مدینة -٢٥

 
  دولة تنسب إلى مؤسسھا األمیر عثمان بن أرطغرل ونشأت فى أواخر القرن الثالث

عشر المیالدى وأمتدت فى األناضول والبلقان .
  مجموعة من الغلمان كان یتم جلبھم بواسطة التجار ویتشتریھم السالطین واألمراء

ویلحقون بمدارس تسمى الطباق للتدریب على الفروسیة .
 . الضرائب التى كان یحصل علیھا المملیك من مرور القوافل التجاریة عبر أراضیھم
  یقصد بھا مرور التجارة عبر البحار والمحیطات واألنھار مثل طریق رأس الرجاء

الصالح قدیما ، وقناة السویس حدیثا .


 
یدور حول قارة افرقیا من جھتى الجنوب والغرب ، أكتشفة البرتغالیون طریق بحرى 

فى القرن الخامس عشر المیالدى 
 . فرق عسكریة كانت مھمتھا حفظ األمن واألمان داخل البالد
 ھو الفرق بین ما یدفعة الملتزم للحكومة وما یقوم بجبایة من الفالحین
  ھو القاضى المعین من قبل الدولة العثمانیة لیتصرف فى األحكام الشرعیة وفقا

للمذاھب األربعة .
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 .مجموعة من العسكرین مھمتھم إدارة بعض األقالیم الھامة
 ة مراقبة كان یتكون من كبار ضباط الحامیة العثمانیة والعلماء واألعیان ولة سلط

الوالى .
 

السؤال السادس : أذكر الحدث التاريخى :
 

 موقعھا الجغرافى المسیطر على طرق التجارة بین أوربا والشرق .-١
ت الزراعیة والحیوانیة .مواردھا من الضرائب والمكوس والحاصال-٢

 . بسبب أكتشاف البرتغالیون طریق رأس الرجاء الصالح وتحول طریق التجارة


 
حمایة الممالیك لبعض األمراء العثمانیون الفارین .-١
انیون على بعض المناطق التابعة للممالیك .أستیالء العثم-٢
رغبة الدولة العثمانیة فى السیطرة على العالم اإلسالمى .-٣
رغبة السلطان سلیم األول فى تحقیق السیادة فى المنطقة .-٤


 

بسبب ضعف أسلحتھم وخیانة بعض أمراء الممالیك .

 خیانة بعض أمراء الممالیك .-١
التدھور األقتصادى والعسكرى للمالیك .-٢
أسلحة الممالیك المتخلفة .-٣
تقدم أسلحة العثمانیون .-٤

 ریة بسبب رغبة الدولة العثمانیة فى توسیع حدودھا والسیطرة على الطرق الب
والبحریة الھامة .

رغبة الدولة العثمانیة فى السیطرة على العالم اإلسالمى .-٢
 الدفاع عن البالد .-١

مشاركة الوالى والسناجق فى حكم البالد.-٢
حضور إجتماعات دیوان القاھرة .-٣


 

لخبرتھم فى إدارة شؤن البالد .

  وإتخذھا عاصمة للدولة العثمانیة .١٤٥٣قام بفتح القنسطنطینیة عام
 . مؤسس الدولة العثمانیة
 . أنتصر على الممالیك فى مصر والشام
  قائد الممالیك فى الشام الذى ھزم فى موقعة مرج دابق
  قائد الممالیك فى مصر الى ھزم على ید سلیم األول فى موقعة الریدانیة وتم شنقة على باب

زویلة .

  تولى محمد الثانى حكم الدولة العثمانیة
  فتح محمد الثانى القنسطنطینیة
 أكتشاف البرتغالیون طریق رأس الرجاء الصالح
 . معركة دیو البحریة بین الممالیك والبرتغالیون والتى انتھت بھزیمة الممالیك
  معركة مرج دابق والتى انتھت بھزیمة الممالیك
 . موقعة الریدانیة وھزیمة الممالیك بھا وتحول مصر إلى والیة عثمانیة
 . تولى سلیم األول قیادة الدولة العثمانیة
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 . لتصرف فى األحكام الشرعیة وفقا للمذاھب األربعة


 
بسبب إھمال الصناعة وفرض الضرائب الباھظة على الصناع .


 

بسبب تدھور الزراعة والصناعة 


 

كانوا یدافعون عن حقوق الشعب لدى الحكام 

 . بسب إھمال العثمانیون للتعلیم فى مصر

 

سبب تأخر الحرف والصناعات وتدھور التعلیم ،وسفر الصناع المھرة لألستانة .ب
األستیالء على التحف الثمینیة والمخطوطات النادرة .-

  مراقبة اعمال الوالى
خ

 
من األتراك .بسبب تعین قاضى القضاة

 
 . إتخاذھا عاصمة للدولة العثمانیة


 
التقدم األقتصادى لدولة الممالیك .


 

ضعف الدولة المملوكیة عسكریا .


 

تدھور األحوال األقتصادیة للمالیك .


 

توتر العالقات بین الدولتین العثمانیة والمملوكیة 

 ھزیمة الممالیك -١
سقوط مدن الشام .-٢
دخول العثمانیون بالد الشام .-٣

أصبحت الشام والیة عثمانیة -٤-

مقتل قائد الممایك القائد قنصورة الغورى .-٥-

 -ھزیمة الممالیك -١

.مقتل السلطان طومان باى قائد الممالیك وتعلیقة على باب زویلة-٢-

-


 

ھزیمة الممالیك أمام العثمانیون بسبب تقدم أسلحة العثمانیون عن الممالیك .

 . تدھور الزراعة

 
موقعة الریدانیة ومرج دابق -١
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أحوال الزراعة والصناعة فى العصر العثمانى .-٢
  

تدھورت الزراعة بسبب إتالف األراضى 
زام .الزراعیة وتطبیق نظام اإللت

تدھورت الصناعة بسبب فرض الضرائب الباھظة على الصناع  ، وقیام 
سلیم األول بترحیل أمھر الصناع لألستانة .

الوالى والحامیة العثمانیة من حیث التعرف ومھما كل منھما .-٣
   

ھو نائب السلطان ومقرة القلعة التعریف 
لحامیة التى تركھا السلطان سلیم األول فى مصر وتقوم ھى ا

بحمایة البالد .
تنفیذ قرارات السلطان العثمانى .-١وظائفھما 

إرسال بعض منتخات مصر -٢
الزراعیة .

إعداد فرقة من الجند لألشتراك فى -٣
حروب السلطان .

إرسال الخراج .-٤
دعوة الدیوان لإلنعقاد .-٥

لبالد .الدفاع عن ا-١
مراقبة وحضور إجتماعات دیوان القاھرة .-٢
مشاركة الوالى والسناجق فى حكم مصر .-٣

الملتزم وقاضى القضاة .-٤
  

شخص یدفع للحكومة قیمة الضرائب المفروضة على كل 
إقلیم ثم ینوب عن الحكومة فى جبایتھا .

انیة لمدة عام ھو القاضى المعین من قبل الدولة العثم
واحد لیتولى السلطة القضائیة فى مصر .

 

 

  

عاشت فى رفاھیة وتمتعت بكل الممیزات 
األمتیازات والحقوق .

لسلطة العثمانیة كانت ھذة الطبقة تعمل وتكدح لمصلحة ا
فھى تعمل لتحقیق الرفاھیة إلیھم .

–قاضى القضاة –السلطان العثمانى األطراف 
أعضاء الدیوان  –الوالى 

الرعیة ( الشعب ) 

 
بین العثمانیون والممالیك .بین العثمانیون والممالیك فى مصر .األطراف 

ھزیمة الممالیك .--النتائج

شنق طومان باى على باب زویلة .--

أصبحت مصر والیة عثمانیة .--

مقتل قائد الممالیك قنصوة الغورى .--

ھزیمة الممالیك .-

قوط مدن الشام .س--

دخول العثمانیون بالد الشام .--

إعدام طومان باى على باب زویلة .--
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السؤال العاشر : برهن تاريخيا على صحة العبارات التالية :

تمتعت دولة الممالیك فى مصر والشام بالثراء االقتصادى .-١
عت دولة الممالیك فى مصر والشام بالثراء األقتصادى عن طریق موقعھا الجغرافى المسیطر على طرق التجارة بین تمت

الشرق والغرب والذى سمح لھا بجبایة المكوس على القوافل المارة باألراضى المصریة .
بفضل مواردھا التى تمثلت فى المنتجات الزراعیة والحیوانیة -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدأت العالقات بین الدولتین المملوكیة والعثمانیة بدایة طیبة-٢

بدلیل :
م .١٤٥٣أحتفال الممالیك بسیطرة العثمانین على القنسطنطینیة عام - ١
كتشافھم طریق رأس الرجاء الصالح .الوقوف بجانب العثمانین ضد البرتغالین بعد أ-٢
م ١٥٠٩مساعدة العثمانیون للمالیك فى مواجھة البرتغال فى موقعة دیو البحریة -٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملوكیة إلى صدام مسلح .أنقلبت العالقات الطیبة بین الدولتین العثمانیة و-٣

بدلیل :
رغبة الدولة العثمانیة فى السیطرة على العالم اإلسالمى والسیادة على المنطقة الحیویة .- ١
حمایة الممالیك لبعض أمراء العثمانین الفارین -٢
أستیالء العثمانیون على بعض المناطق التاعبة للممالیك على الحدود الشمالیة -٣
لطان سلیم األول فى توسیع حدود دولتة وتحقیق السیادة فى المنطقة رغبة الس-٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان نظام الحكم العثمانى لمصر أستبدادیا .-٤

ن أستمرار أحتاللھم لمصر .النة كان یعتمد على عنصر القوة لضما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیطرت الدولة العثمانیة على القضاء والتشریع فى مصر-٥
قاضى القضاة العثمانى لیتصرف فى األحكام الشرعیة وفقا سیطرت الدولة العثمانیة على القضاء والتشریع حیث قامت بتعین 

للمذاھب األربعة مما ادى إلى انسحاب السلطة من ید علماء األزھر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قتصادیة فى العصر العثمانى .تدھورت أحوال مصر األ-٦
كانت الحیاة اإلجتماعیة فى العصر العثمانى قائمة على النظام الطبقى .-٧
تسبب السلطان سلیم األول فى تدھور الحیاة الفنیة فى مصر .-٨

ة ، باإلضافة تسبب السلطان سلیم األول فى تدھورالحیاة الفنیة فى مصر حیث قام بترحیل امھر الصناع إلى العاصمة األستان
لألستیالء على اغلب التحف الثمینة والمخطوطات النادرة .
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القطن وقصب السكرمن المواد الخام الزراعیة الالزمة للصناعة -١
لخام والسوقایجب ان تكون المصانع قریبة من مصادر المواد ..........و...........-٢
تلوث الھواء وتلوث الماء من مشكالت التلوث البیئى الناتجة عن الصناعة ...........و.........-٣

إنخفاض األمیة وأرتفاع من خصائص سكان البیئة الصناعیة .....و.........-٤
مستوى المعیشة 

حدیثة –بسیطة –بدائیة .و............تصنف الصناعات حسب درجة تطورھا إلى ...........و.............-٥

الغزل والنسیج من أنواع الصناعات صناعة ..... وتقوم علیھا المالبس الجاھزة والمفروشات .-٦
الصناعة البیئة الصناعیة ھى المناطق التى تقوم بھا ........-٧
نتجات المادة الخام ، سلع ومالصناعة ھى تحویل .......إلى ..........-٨

الدلتا .تتركز صناعة الغزل والنسیج فى .........-٩
الجلود واأللبان .من المواد الخام الحیوانیة التى تدخل فى الصناعة ......و........-١٠
البترول والغاز الطبیعیى من مصادر الطاقة الھامة التى تدخل فى الصناعة الفحم و............و............-١١

المحلیة طلب السكان المحلین للمنتجات ھو السوق ........-١٢
٢.٥یعمل بالصناعة فى مصر حوالى ......ملیون نسمة .-١٣
األالت واألسمدة توفر البیئة الصناعیة للبیئة الزراعیة ......و.....-١٤
ض نسبة من خصائص سكان البیئة الصناعیة التعلیمیة أرتفاع نسبة .........وإنخفا-١٥

...........
األمیة –التعلیم 

التعاون من العادات اإلیجابیة لسكان البیئة الصناعیة ....... فى العمل .-١٦
السجاد –حفر الخشب من الصناعات الحرفیة ................و...........-١٧

الیدوى 
الحدیثة صناعة األالت والسیارات من الصناعات ......-١٨
الكیماویة اعة األسمدة واألدویة من الصناعات .........صن-١٩
االسمدة واألسمنتمن الصناعات الملوثة للبیئة صناعة ......و......-٢٠
تلوث المیاة صرف مخلفات المصانع فى األنھار یؤدى إلى ..-٢١
غیر منتظم األستنزاف ھو أستھالك الموارد الطبیعیة بشكل ...-٢٢
الطاقة –المواد الخام كالت البیئة الصناعیة أرتفاع أسعار ....و....من مش-٢٣
الموارد –اإلسراف ترشید االستھالك ھو تقلیل .... واالستخدام األمثل ل.....-٢٤
البیئة إنشات الدولة وزاة ... إلصدار قوانین لحمایة البیئة .-٢٥
مرشحات ...على مداخن المصانع لمنع إنبعاث اإلبخرة الضارة یجب تركیب ...-٢٦
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ھى المناطق التى تقوم فیھا الصناعة ویعمل معظم سكانھا بالصناعة .-١

یقصد بھا طلب السكان المحلین للمنتجات المحلیة .-٢

ھا طلبات الدول األخرى للمنتجات الصناعیة المصریة مثل الدول العربیة واألجنبیة .یقصد ب-٣

ھى الصناعات التى تعتمد على العمل الیدوى .-٤

٥-
بسيطة 

صناعة یتم فیھا تحویل المواد الخام إلى صورة أخرى .

صناعة -٦
حديثة 

الت الحدیثة ویقل فیھا األعتماد على العمالة البشریة .ھى الصناعات التى تعتمد على األ

منطقة -٧
صناعية 

مساحة من األراضى تضم مجموعة من المصانع مزودة بالخدمات والمرافق الالزمة ، وتوزع إلى 
أقسام صغیرة إلنشاء المصانع وكل مصنع یقوم بإحدى الصناعات .

یعیة بشكل غیر منتظم مما یؤدى إلى ضیاعھا أو إنقراضھا .أستھالك وأستغالل الموارد الطب-٨
 

أھمیة بناء المصناع بعیدا عن -١
المناطق السكنیة .

لتقلیل نسبة التلوث .

أھمیة بناء المصانع قریبا من -٢
مصادر المواد الخام .

لتوفیر الوقت والجھد والمال 

لنسیج فى تركز صناعة الغزل وا-٣
الدلتا .

لوجود المناخ المعتدل المالئم لقیام الصناعة 

ألنة ینتشر بسرعة سواء عن طریق الھواء أو الماء أو التربة الزراعیة التلوث لیس لة حدود جغرافیة .-٤
لشراء المواد الخام واألالت ودفع أجور العمال أھمیة رأس المال لقیام الصناعة.-٥
والمواصالت لقیام أھمیة النقل-٦

الصناعة 
نقل المواد الخام للمصانع .-١
نقل المنتجات إلى االسواق -٢

توفر فرص عمل للمواطنین .-١أھمیة الصناعة لمصر .-٧
توفر المنتجات الصناعیة .-٢
زیادة الدخل القومى-٣

ھناك تكامل بین البیئة الزراعیة -٨
والصناعیة .

ت للبیئة الصناعیة المواد الخام واألیدى العامة ، فى حین ان توفر توفر البیئة الزراعیة
البیئة الصناعیة للبیئة الزراعیة المنتجات الصناعیة واألالت واالسمدة . 

ھناك عادات سلبیة وأخرى إیجابیة -٩
فى البیئة الصناعیة 

لوقت یوجد ألنة توجد عادات إیجابیة مثل التعاون وأحترام مواعید العمل ، وفى نفس ا
عادات سلبیة مثل التدخین داخل المصنع وعدم التخلص من المخلفات الصناعیة 

تقضى الصناعة على مشكلة -١٠
البطالة 

ألنھا توفر فرص عمل للشباب .

تلوث الھواء فى المناطق -١١
الصناعیة 

بسبب اإلبخرة والغازات الناتجة عن الصناعات .

بسبب إلقاء مخلفات المصانع فى المیاة ناعیة تلوث الماء فى البیئة الص-١٢
إنتشار المناطق العشوائیة على -١٣

أطراف المدن الصناعیة .
بسبب الھجرة من الریف للمدن 
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تواجة الصناعة العدید من -١٤
المشكالت 

أرتفاع أسعار المواد الخام ومصادر الطاقة .-١بسبب : 
قلة األستثمار الصناعى .–٢
الجمركى .التھرب-٣

أھمیة اإلكثار من المساحات -١٥
الخضراء فى البیئة الصناعیة .

لمنع تلوث الھواء .

أھمیة تركیب مرشحات وفالتر -١٦
على مداخن المصانع 

لمنع األبخرة والغازات الضارة التى تلوث الھواء .

لحمایة البیئة من األخطار .إنشاء الدولة وزارة البیئة -١٧
لتخریج عمالة فنیة مدربة .ام الدولة بالتعلیم الفنى أھتم-١٨
أھمیة إنفتاح مصر على العالم -١٩

الخارجى 
تشجیع العرب واألجانب على األستثمار فى مجال الصناعة .

 
تنوع الصناعات تنوع المواد الخام فى مصر -١
قیام الصناعات المختلفة .فى مصروفرة مصادر الطاقة -٢
قیام الصناعات الحدیثة وفرة رأس المال -٣
التصدیر للخارج والحصول على العمالت الصعبة مما یزید الدخل القومى .زیادة اإلنتاج الصناعى -٤

توفیر فرص عمل للشباب وتقلیل نسبة البطالةتنوع األنشطة األقتصادیة فى البیئة الصناعیة -٥
تقدم الصناعة تطویر الدولة للصناعة .-٦
وجود مصانع األسمنت والحدید والصلب -٧

بحلوان .
تؤدى إلى تلوث البیئة وإنتشار األمراض الصدریة 

حدوث مشكلة األستنزاف .أستھالك الموارد الطبیعیة بشكل غیر منتظم -٨
تلوث المیاة إلقاء مخلفات المصانع فى میاة النیل.-٩

زیادة المساحات الخضراء فى البیئة -١٠
الصناعیة .

تقلیل نسبة التلوث 


قاد الحملة الفرنسیة على مصر ........-١

نلسون )–كلیبر –مینو –نابلیون بونابرت( 
رنسیة میناء األسكندریة فى یولیو عام .......م .وصلت الحملة الف-٢

م )٧٩٨١–م ١٧٩٧-م١٧٩٩–م ١٧٨٩( 
تحطم األسطول الفرنسى فى موقعة .......-٣

عكا )–طولون –أبى قیر البحریة–( أبى قیر البریة 
مال .........ولد محمد على فى مدینة قولة ش-٤

البرتغال )–فرنسا –إیطالیا –لیونان ( ا
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م١٧٩٨جاءت الحملة الفرنسیة على مصر عام .......م .-١
طولونم١٧٩٨أبحرت الحملة الفرنسیة من میناء ..... الفرنسى فى مایو -٢
محمد كریم اوم أھل أسكندریة الحملة بقیادة ........ق-٣
تادیب الممالیكجاء المصرین إلى مصر بحجة .............-٤
الرحمانیة سلكت الحملة الفرنسیة فى طریقھا إلى القاھرة طریقا بریا عبر صحراء ..........-٥
شبراخیتكانت موقعة ........ أول مواجھة بین الفرنسین والممالیك-٦
امبابة سمیت معركة ...... بأسم معركة األھرام .-٧
ابى قیر البحریة أستطاع االسطول اإلنجلیزى تدمیر األسطول الفرنسى فى معركة ........-٨
القاھرةأنشأ نابلیون دیوان ........ من العلماء والمشایخ -٩

األزھرلھا.إتخذت ثورة القاھرة األولى من ....... مركزا -١٠
كلیبرتولى ....... قیادة الحملة الفرنسیة بعد سفر نابلیون لفرنسا سرا .-١١
مینو تولى ..... قیادة الحملة بعد كلیبر .-١٢
رشیدتزوج مینو من فتاة مصریة من مدینة ........-١٣
وصف مصر أعد علماء الحملة كتابا عن مصر أطلق علیة أسم .......-١٤
العثمانیون والممالیك بعد رحیل الفرنسین عن مصر تصارع على الحكم .....و.....ز.......-١٥

واألنجلیز
الھندأرادت إنجلترا السیطرة على مصر لتأمین مواصلتھا إلى ...-١٦
م١٨٠١خرجت الحملة الفرنسیة من مصر عام .......-١٧
عمر مكرممحمد على والیا على مصر .أستطاعت الزعامة الشعبیة بقیادة ...... تعین-١٨
م١٧٩٦-الیونان- قولةولد محمد على فى بلدة ....... شمال .........عام ........-١٩
الفرنسین –العثمانى جاء محمد على إلى مصر مع الجیش ..... الذى جاء لطرد .....-٢٠
فریزرم .١٨٠٧أرسلت إنجلترا حملة ...... إلى مصر عام -٢١
رشیدحتى أجبروھا على األنسحاب ١٨٠٧تصدى أھل ..... للحملة اإلنجلیزیة -٢٢
عمر مكرمم ١٨٠٩قام محمد على بنفى ....... إلى دمیاط -٢٣
مذبحة القلعةم١٨١١تخلص محمد على من الممالیك فى ...... عام -٢٤

:السؤال الثانى : برهن تاريخيا ( دلل ) على صحة العبارات التالية
لم یعلم بأمر الحملة الفرنسیة على مصر إال قائدة نابلیون بونابرت.-١

لعدم تسرب أخبار الحملة ألنجلترا حتى ال تتعرض لمھاجمة األسطول األنجلیزى حیث أخفت أتجلترا نبأ حملتھا على مصر 
الذى كان یراقب المالحة فى البحر المتوسط .

فرنسیة عن اسبابھا المعلنةاختلفت االسباب الحقیقیة للحملة ال-٢
: 

تأدیب الممالیك وتحطیم قوتھم ونفوذھم .-١
حمایة التجار الفرنسین والرعایا المصرین من أضطھاد وظلم الممالیك .-٢
إدعاء الحكومة الفرنسیة إنشاء حكومة وطنیة یكون الحكم فیھا للمصرین .-٣
 
تھدید مصالح إنجلترا في الشرق بقطع الطریق بین أنجلترا ومستعمراتھا في الھند .-١
إقامة مستعمرة فرنسیة في الشرق یكون مركزھا مصر .-٢
تعویض فرنسا عن أمراطوریتھا التى فقدتھا في حروبھا مع أنجلترا-٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كانت لموقعة أبى قیر البحریة أثار خطیرة بالنسبة للفرنسین-٣
حیث نتج عنھا :

تحطیم األسطول الفرنسى  ومقتل قائدة .-١
موطنة األصلى بفرنسا .أنقطاع الصلة بین الجیش الفرنسى الموجود فى مصر وبین -٢
أعتماد الفرنسین فى سد أحتیاجتھم على موارد مصر .-٣
ضعف الروح المعنویة للجند الفرنسین .-٤
محاصرة األنجلیز للشواطىء المصریة .-٥
تفكیر نابلیون فى اإلتجاة للشام-٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان نابلیون بونابرت عنیفا فى معاملة الثوار فى ثورة القاھرة األولى .-٤
أستخدم نابلیون الشدة والعنف في معاملة الثوار .-١
بأستثناء الشیخ السادات القاء القبض على بعض زعماء الثورة والحكم على ستة منھم باألعدام وكانو من مشایخ األزھر -٢
.

دخول نابلیون وجنودة الجامع االزھر بخیولھم وھذا كان إساءة لحرمة الجامع االزھر .-٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شام أھدافھا .لم تحقق حملة نابلیون على بالد ال-٥
بسبب فشل الحملة فى فتح أسوار عكا لقوة اسوارھا وبسالة اھلھا فى الدفاع عنھا وانتشار مرض الطاعون بین الجنود الفرنسین 

.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر محمد على للزعامة الشعبیة التى مھدت لة حكم مصر .تنك-٦
، وعزل عبد هللا الشرقاوى من منصبة .١٨٠٩حیث قام بنفى عمرو مكرم إلى دمیاط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ث: بم تفسر :السؤال الثال

حتى ال تتسرب أخبار حملتھا إلى أنجلترا وتتعرض إخفاء الحكومة الفرنسیة أخبار حملتھا على مصر .-١
لھجمات االسطول األنجلیزى .

أصطحب نابلیون أثناء حملة على مصر مجموعة من -٢
العلماء 

لدراسة أحوال مصر .

حملة الفرنسیة أثناء دخولھا األسكندریة .ألنة تصدى للإعدام نابلیون للسید محمد كریم -٣
تأدیب الممالیك بسبب ظلم التجار كانت للحملة الفرنسیة أسباب معلنة -٤

إقامة حكومة وطنیة یكون –الفرنسین 
مساعدة الدولة - الحكم فیھا للمصرین .

العثمانیة .
إقامة –بین أنجلترا ومستعمراتھا فى الھند لقطع الطریقمجىء الحملة الفرنسیة على مصر ( االسباب الحقیقیة )-٥

مستعمرة فرنسیة فى الشرق .
بسبب استخدام  الممالیك األسلحة التقلیدیة .ھزیمة الممالیك فى موقعة شبراخیت .-٦
كانت معركة أبى قیر البحریة أحد أسباب فشل الحملة -٧

الفرنسیة على مصر 
.بسبب تحطم األسطول الفرنسى فى المعركة 

للمساعدة فى حكم القاھرة .إنشاء نابلیون دیوان القاھرة .-٨
إعدام –بسبب فرض الضرائب الباھظة على المصرین قیام ثورة القاھرة األولى .-٩

العلماء والمشایخ واستثنى منھم الشیخ السادات لمكانة 
عند المصرین .

لعثمانى فى بالد الشام قبل ان بسبب مھاجمة الجیش ام١٧٩٩حملة نابلیون على الشام -١٠
یصل إلى مصر 

بسبب قوة أسوار عكا وبسالة أھلھا فى الدفاع عنھا .فشل نابلیون فى حملة على بالد الشام .-١١
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لخروج الحملة الفرنسیة من مصر .عقد كلیبر إتفاقیة العریش مع العثمانیون .-١٢
شدة نابلیون بعد ثورة القاھرة األولى .ل-١م .١٨٠٠ثورة القاھرة الثانیة فى مارس -١٣

علم المصرین بأن العثمانیون على أبواب القاھرة .-٢

النھا فشلت فى تكوین أمبراطوریة فرنسیة فى الشرق .فشل الحملة الفرنسیة على مصر عسكریا وحربیا .-١٤
والنھا فشلت فى ضرب مصالح أنجلترا فى الشرق -

بسبب أكتشاف رموز حجر رشید ، وعمل كتاب وصف بعض النجاح العلمى فى مصر .حققت الحملة الفرنسیة -١٥
مصر .

حتى ال تقع فى ایدى الفرنسین .حرق الممالیك السفن بعد ھزیمتھم فى أمبابة .-١٦
كان العثمانیون یرون أنھم أصحاب الحق الشرعى فى -١٧

حكم مصر 
ألنھم قدموا تضحیات ومساعدات ضد 

سیة .الحملة الفرن
.كان الممالیك یرون أنھم أصحاب الحق الشرعى فى حكم -١٨

مصر 
ألنھم شاركوا فى التصدى للفرنسین .

رغبة أنجلترا فى السیطرة على مصر عقب خروج الحملة -١٩
الفرنسیة

لتأمین مواصلتھا إلى الھند 

طرد جاء إلى مصر ضمن الجیش العثمانى الذى جاء لمجىء محمد على إلى مصر -٢٠
الفرنسین من مصر 

لعبت الزعامة الشعبیة دورا كبیرا فى تولیة محمد على -٢١
حكم مصر .

ألنھم ضغطوا على السلطان العثمانى فى تعین محمد 
على والیا على مصر 

بسبب رغبة أنجلترا فى السیطرة على مصر .م ١٨٠٧فریزر على مصر حملة-٢٢
لإلنفراد بالحكم .١٨٠٩تخلص محمد على من عمرو مكرم -٢٣
لإلنفراد بالحكم .م.١٨١١تخلص محمد على من الممالیك -٢٤

على :السؤال الرابع : ما النتائج المترتبة

إعدام نابلیون لمحمد كریم مقاومة محمد كریم للحملة الفرنسیة .-١
تقھقر الممالیك إلى القاھرة بعد ھزیمتھم موقعة شبراخیت .-٢
فرار الممالیك إلى الصعید م .١٧٩٨مبابة فى یولیو موقعة أ-٣
ھزیمة الممالیك وفرارھم لسوریا .م١٧٩٨معركة الصالحیة فى أغسطس -٤
قتل قائد األسطول الفرنسى .–تدمیر األسطول الفرنسى م .١٧٩٨موقعة أبى قیر البحریة أغسطس -٥
إلغاء الدیوان –الكثیر من المصرین إعدام–أقتحام األزھر ١٧٩٨ثورة القاھرة أكتوبر -٦

الوطنى .
ھزیمة نابلیون فى عكا بسبب بسالة أھلھا فى الدفاع عنھا وقوة م .١٧٩٩حملة نابلیون على الشام -٧

اسوار عكا .
ھزیمة العثمانیون م.١٧٩٩موقعة أبى قیر البریة -٨
.قیام كلیبر بتدمیر حى بوالق.١٨٠٠ثورة القاھرة الثانیة -٩

عقد إتفاقیة العریش رغبة كلیبر فى عدم البقاء فى مصر -١٠
تولى مینو قیادة الحملة قتل كلیبر بعد ثورة القاھرة الثانیة .-١١
فشلت فرنسا فى تكوین أمبراطوریة فى مصر الحملة الفرنسیة على مصر من الناحیة الحربیة -١٢
لسیاسیة الحملة الفرنسیة على مصر من الناحیة ا-١٣

.
أیقظت –نبھت أنظار أوربا خاصة أنجلترا إلى أھمیة موقع مصر 

الوعى القومى للمصرین 
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الحملة الفرنسیة على مصر من الناحیة -١٤
األقتصادیة .

فتح أسواق –إنشاء مصانع النسیج –األھتمام بمشاریع الرى 
جدیدة .

الحملة الفرنسیة على مصر من الناحیة -١٥
.اإلجتماعیة 

تعرف الشعب المصرى على األظمة اإلداریة الحدیثة 

الحملة الفرنسیة على مصر من الناحیة العلمیة -١٦
والثقافیة .

أكتشاف رموز حجر رشید وعمل كتاب وصف مصر 

تصارع األنجلیز والعثمانیون والممالیك على حكم مصرم .١٨٠١خروج الحملة الفرنسیة من مصر -١٧
ثورة الجنود ضدھم ة الرواتب عن الجنود الممالیك .تأخیر الوال-١٨
فشل الحملة وخروجھا .١٨٠٧حملة فریزر على مصر -١٩
التخلص من الزعامة الشعبیة بنفى عمرو مكرم لدمیاط ، رغبة محمد على فى األنفراد بحكم مصر -٢٠

م١٨١١والتخلص من الممالیك فى مذبحة القلعة 
قصود بالمفاهيم التالية :السؤال الخامس : ما الما

معناةالمصطلح
تجھیز الجیش وتوجیة ألھداف حربیة الحملة -١
أستیالء دولة على دولة أخرى قھرا األحتالل - ٢
إقلیم یحكمة أجنبى ویكتفى بأستغاللة أقتصادیا وعسكریا .مستعمرة - ٣
بة الشعب وقد یھب الشعب ویثور وال تغیر اساسى فى األوضاع السیاسیة واإلجتماعیة یقوم ثورة - ٤

یحقق التغیر الجذرى .
فترة زمنیة تنسب إلى مصر او اى دولة او اى تطورات مثل عصر محمد على .عصر - ٥

السؤال السادس : من هو ....؟
نابلیون م .١٧٩٨قائد الحملة الفرنسیة على مصر -١
حمد كریممحاكم االسكندریة الذى تصدى للحملة الفرنسیة -٢
نلسونقائد األسطول األنجلیزى فى معركة ابى قیر البحریة -٣
نابلیون أمر جنودة بدخول األزھر بخیولھم وفرض الضرائب على المصرین -٤
كلیبرقائد فرنسى عقد مع العثمانیون إتفاقیة العریش -٥
عمر مكرم قائد وزعیم المصرین فى ثورة القاھرة الثانیة -٦
مینوائد فرنسى أعلن إسالمة وتزوج من مصریة ق-٧
شامبلیون عالم فرنسى أكتشف رموز حجر رشید -٨
عمرو مكرم تزعم الحركة الوطنیة التى عینت محمد على والیا على مصر -٩

محمد على ١٨٠٥تولى حكم مصر بإرادة الشعب -١٠
فریزر١٨٠٧قائد الحملة األنجلیزیة على مصر -١١
طوسونابن محمد على وقاد جیش مصر للحجاز -١٢
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أسئلة الخرائط :
وزع على خريطة مصر أماكن الزراعة مبينا ما يلى : ( يجيب عنها الطالب ):-١
أماكن الزراعة المرویة .-١
أماكن الزراعة المطریة .-٢
مناطق الزراعة على المیاة الجوفیة .—٣

وزع على خريطة مصر األماكن التى تتواجد بها الترع والسدود والقناطر .مع تحليل - ٢
ذلك فى جدول .
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أھم الترع فى منخفض الفیوم أھم الترع فى الوادى أھم الترع فى الدلتا 
ترعة اإلسماعلیة -١

فى شرق الدلتا .
ترعة النوباریة فى -٢

غرب الدلتا .

یة فى غرب ترعة اإلبراھیم-
الوادى .

ترعة بحر یوسف التى تخرج منھا ترعة 
اإلبراھیمیة 

أھم القناطر فى منخفض الفیوم أھم القناطر فى الوادىأھم القناطر فى الدلتا 
القناطر الخیریة على 

رأس الدلتا 
قناطر اسیوط.-

قناطر أسنا ونجمع حمادى.--

قناطر الالھون

ة ما يلى :وزع على خريطة مصر الطبيعي- ٣
أھم الجبال فى الصحراء الشرقیة والغربیة .-١
أھم الھضاب .-٢
أھم المنخفضات .-٣
البجار .-٤
أھم الخلجان .-٦البحیرات المالحة والعذبة       -٥

-
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خطأ ( قلة )من النتائج المترتبة على كثافة النشاط الزراعى كثرة الذئاب والثعالب .-١
صحیعد منخفض الفیوم بیئة زراعیة رغم وقوعة فى الصحراء الغربیة .-٢
ة )خطأ ( مستویتتمیز أراضى الدلتا بوجود تضاریس مرتفعة بھا .-٣
خطأ ( الصناعات الحرفیة )تعد صناعة الفخار أحد أنواع الصناعات الحدیثة .-٤
خطأ ( محافظات الحدود )تعتبر محافظة شمال سیناء أحد محافظات وادى النیل .-٥
صحتقل الزراعة فى األطراف الشمالیة للدلتا .-٦
وقاعدة على ساحل البحر تبدو الدلتا على شكل مثلث رأسة شمال مدینة القاعدة -٧

المتوسط 
صح 

صح أحترام الكبیر والتعاون من العادات اإلیجابیة لسكان البیئة الزراعیة .-٨
خطأ ( یزداد )یقل أستخدام مصادر الطاقة فى مجال الصناعة .-٩

صحتساھم الصناعة فى أرتفاع مستوى معیشة الفرد .-١٠
صحسیئة فى البیئة الزراعیة .الزواج المبكر من العادات ال-١٢
خطأ ( تزداد )تنخفض نسبة األمیة فى الریف مقارنة بالمدن .-١٣
صحتدھورت أحوال الممالیك األقتصادیة بعد أكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح .-١٤
خطأ ( تدھورت )أزدھرت أحوال الفالحین فى ظل الحكم العثمانى .-١٥
صحطوائف الحرف فى العصر العثمانى .أستمر العمل بنظام -١٦
صح أستخدم نابلیون الشدة فى قمع الثوار فى ثورة القاھرة األولى -١٧
صح م.١٧٩٦ولد محمد على فى مدینة قولة شمال الیونان عام -١٨
صح م١٨١١تخلص محمد على من الممالیك فى مذبجة القلعة -١٩

لية :
المكان الذى یعیش فیة اإلنسان بجانب المخلوقات البیئة ھى ..........

األخرى.
الصحراء الشرقیة والغربیة وشبة جزیرة سیناء .تقع البیئة الصحراویة فى .........و......و.........-٢
تنوع اإلنتاج االقتصادى تنوع الثروات الطبیعیة وأدى تنوع البیئات المصریة إلى .........و..........-٣
الدلتا توجد ترعة اإلسماعلیة فى شرق ..........-٤
بحر یوسفیتصل منخفض الفیوم بالنیل عن طریق بحر .....-٥
٤١یعیش بالبیئة الزراعیة أكثر من ...... ملیون نسمة -٦
التكامل تتمیز البیئة المصریة بالتنوع والتداخل و.......-٧
العمل للسكان الصناعة على توفیر الكثیر من .......تعمل-٨
مستویة یتطلب بناء المصانع أرضا .......-٩
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اإلسكندریة –القاھرة یھاجر سكان الوجة القبلى إلى مدن .....و....-١٠
الھجرة إلى المدن تناقص نسبة العاملین بالنشاط الزراعى بسبب ............-١١
الصناعات الحرفیة –تربیة الحیوانات ة المرتبطة بالنشاط الزراعى ...........و...............من األنشط-١٢
القطن والكتانمن محاصیل المنسوجات فى مصر ..........و.........-١٣
زات الغا–إلقاء مخلفات المصانع فى نھر النیل من أسباب التلوث البیئى فى مصر ............و.........-١٤

الضارة 
تألفت ھیئات الحكم العثمانى من الحامیة العثمانیة والوالى -١٥

و............
الدیوان 

الطبقى قامت الحیاة اإلجتماعیة فى مصر على النظام ............-١٦
الممالیك أسند العثمانیون إدارة األقالیم فى مصر إلى ......-١٧
ام العثمانین فى معركة ........... عام ھزمت القوات المملوكیة أم-١٨

م .١٥١٦
مرج دابق 

زویلة قام العثمانیون بشنق طومان باى على باب .......-١٩
مصرم.١٥١٧أصبحت ....... والیة عثمانیة عام -٢٠
القنسطنطینیة م بفتح مدینة ......١٤٥٣قام محمد الفاتح عام -٢١
المكوس وافل المارة بأراضیھم تسمى حصل الممالیك ضرائب على الق-٢٢
أمام ١٥٠٩ھزم الممالیك فى موقعة دیوالبحریة عام -٢٣

................
البرتغالیون 

من ھیئات الحكم المحلیة أثناء الحكم العثمانى -٢٤
...........و............

الدیوان –الوالى 

القلعة .یعتبر الوالى نائب للسلطان ومقرة...........-٢٥
ثالثة –سنة كانت مدة حكم الوالى تترواح ما بین ..........إلى ........ أعوام -٢٦
نظمت اإلدارة العثمانیة طرق جبایة األموال من خالل .......... -٢٧

المختلفة 
الدواوین 

أتعبت الدولة العثمانیة نظام ...... لضمان تحصیل الضرائب فى -٢٨
.القرن السابع عشر

األلتزام 

قاضى القضاة تركزت السلطة القضائیة فى ید ..........-٢٩
سنة واحدة كانت مدة حكم القاضى العثمانى .......-٣٠
أسھمت طوائف الحرف فى العصر العثمانى فى األحتفاالت -٣١

العامة مثل ...........و...........
وفاء النیل –موكب المحمل 

م فى االزھر على حفظ ......... ودروس أقتصر التعلی-٣٢
............. و..............

الفقة والتشریع –القران 

أبحرت الحملة الفرنسیة من میناء ........ومنة لجزیرة ......... -٣٣
م .١٧٩٨عام 

كریت - طولون 

ابة أم–شبرایت ھزم الممالیك أمام الفرنسین فى معركتى .......و...........-٣٤
فریزر م.١٨٠٧ارسلت إنجلترا حملة بقیادة ...... إلى مصر عام -٣٥
عمر مكرم ، دمیاط تخلص محمد على من الزعامة الشعبیة بنفى ...... إلى .......... -٣٦

تعتبر صناعة األلومنیوم أحد أنواع -١
الصناعات 

الغذائیة )–المعدنیة–الكمیائیة –( الھندسیة والكھربیة 

منخفض القطارة –منخفض الفیوم–شبة جزیرة سیناء –( واحة سیوة توجد البیئة الزراعیة الفیضیة فى الوادى -٢
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)والدلتا و
)٣٠-٦٠-٤٠-٥٠( تصل نسبة األمیة فى الریف حوالى .....%-٣
–المتتجات الغذائیة المصنعة –المواد الخام–( األالت الزراعیة یة للبیئة الصناعیة توفر البیئة الزراع-٤

األجھزة الكھربیة )
زیادة اإلنجاب )–التزاور فیما بینھم -أحترام الكبیر–( التعاون من العادات السلبیة فى البیئة الزراعیة -٥
المناخ )–المواد الخام –الموقع الجغرافى –ال رأس الم( من العوامل البشریة لقیام الصناعة -٦
الرى )–األبار والعیون–األمطار –( النیل تقوم الزراعة فى الواحات أعتمادا على میاة -٧
الصحراویة )–الساحلیة –الصناعیة –( الزراعیة تمدنا البیئة ..... بالمعادن المختلفة -٨
الوادى والدلتا وشبة –الوادى وشبة جزیرة سیناء –الوادى والدلتا( .تقع البیئة الزراعیة فى ...-٩

جزیرة سیناء )
جنوب وغرب )–شمال وغرب -شمال وشرق–( شرق وغرب تقع البیئة الساحلیة فى ..... مصر -١٠
تقوم الزراعة على میاة األمطار فى ... -١١

مصر 
غرب )–شرق -جنوب–شمال ( 

فض الفیوم عن المنخفضات یختلف منخ-١٢
الصحراویة ب

إتصالة بمنخفض القطارة -إتصالة بنھر النیل-( وجود الكثیر من األبار
بعدة عن المرتفعات )–

یقل عدد السكان فى الوجة البحرى كلما -١٣
إتجھنا شماال بسبب 

تنوع األنشطة األقتصادیة –قلة میاة الرى –إنخفاض خصوبة التربة( 
نبات الطبیعى )تنوع ال–

من العوامل الطبیعیة الالزمة لقیام -١٤
الصناعة 

السوق )-النقل-رأس المال–لمناخ( ا

–أرتفاع نسبة األمیة –مشاركة المرأة فى العمل -( أرتفاع نسبة البطالةمن خصائص سكان البیئة الصناعیة -١٥
إنخفاض مستوى الدخل )

شبراخیت )–دیو البحریة–الریدانیة –( مرج دابق لین فى موقعة ...ھزم الممالیك أمام البرتغا-١٦
)١٨٠٤-١٨٠٧–م ١٨٠٥-١٨٠٣( تولى محمد على حكم مصر عام ....-١٧
نجح الفرنسیون فى أحتالل األسكندریة بعد -١٨

مقاومة حاكمھا ..........
)عبد هللا الشرقاوى-الشیخ السادات-عمرو مكرم–( محمد كریم

 
١-. قناة مائیة أنشئت بغرض توصیل المیاة لألراضى الزراعیة :
 بناء ھندسى یشید على مجرى األنھار ألتقاء خطر الفیضان وتولید الكھرباء :
٣ة .: حاجز مائى أنشىء بغرض رفع مسنوب المیاة لألراضى الزراعی
. ھى البیئة التى نشأت فى السھول الفیضیة
 ھو سھل یتكون من ترسیب التربة الطینیة التى ینقلھا نھر النیل من منابعة :
٦یؤدى إزالة الطبقة السطحیة من التربة واستخدامھا فى صناعة الطوب األحمر مما

لتدھور األراضى الزراعیة .
٧. ھجرة األشخاص من مكان ألخر سواء داخل أو خارج حدود الدولة
. ھى المناطق التى بنیت بدون تخطیط من الدولة عن طریق وضع الید
 یؤدى إلى ضیاعھا .ھو أستغالل وأستھالك الموارد المتاحة بشكل غیر منتظم مما
.ھى المحافظات التى یعمل معظم سكانھا بالصناعة والخدمات
. ھى المحافظات التى یعمل معظم سكانھا بالزراعة وتربیة الحیوانات
. تجھیز الجیش وتوجیة ألھداف حربیة :

١٣ة على دولة أخرى قھراء .د: أستیالء دول
١٤. إقلیم یحكمة أجنبى ویكتفى بأستغاللة أقتصادیا وعسكریا :
. مرور التجارة عبر البحار واألنھار والمحیطات
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. عدد من الرجال العسكرین یقومون بمھام خاصة مثل إدارة األقالیم :
ماعة من الجیش تحمى بلدا أو موقعا .: ج

ظھور العشوائیات والمساكن العشوائیة –زیادة عدد سكان المدن -١الھجرة من الریف للمدن -١
زیادة العاملین بالمجال الصناعى –قلة العاملین بالنشاط الزراعى –

البشریة فى البیئة تنوع الموارد الطبیعیة و-٢
الزراعیة 

تنوع األنشطة األقتصادیة 

زیادة الجذب السیاحى أنتشار المناطق السیاحیة فى البیئة الزراعیة .-٣
زیادة المشكالت األقتصادیة التى یعانیھا -٤

السكان فى البیئة الزراعیة 
أدى إلى الھجرة للمدن وظھور العشوائیات ونقص العاملین بالزراعة 

یادة العاملین بالصناعة وز
أدى إلى تنوع الثروات الطبیعیة وتنوع اإلنتاج األقتصادىتنوع البیئات المصریة -٥
التأثیر السلبى على صحة المرأة الزواج المبكر لإلناث -٦
تأخر مصر وضعفھا نظام الحكم واإلدارة العثمانیة لمصر -٧
اد محمد على بالحكم أنفرنفى محمد على للسید عمرو مكرم -٨
ھزیمة حملة فریزر وجالؤھم عن مصر م١٨٠٧تصدى أھالى رشید لحملة فریزر -٩

تحطیم األسطول الفرنسى ١٨٠٧موقعة ابقى فیر البحریة -١٠
الحملة الفرنسیة على مصر من الناحیة -١١

الثقافیة والعلمیة 
أكتشاف حجر رشید - تألیف كتاب وصف مصر

لتطویر الصناعة وتخریج عمالة فنیة مدربة أھتمام الدولة بالتعلیم الفنى والصناعى 
تنوع –تنوع مظاھر السح –إتساع مساحة مصر ملیون كیلومتر مربع تنوع البیئات المصریة .-٢

تنوع الموارد البشریة .–المناخ 
سبب قیام سلیم األول بترحیل امھر الصناع لألستانة عاصمة الدولة بتدھور الحیاة الفنیة فى الحكم العثمانى -٣

العثمانیة باإلضافة لألستیالء على اغلب التحف الثمینیة والمخطوطات 
النادرة .

فرض الضرائب الباھظة على المصرین .-١اسباب ثورة القاھرة األولى -٤
أستخدام نابلیون الشدة والعنف .-٢
.إعدام المواطنین -٣

للتخلص من الممالیك قیام محمد على بمذبحة القلعة -٥
أتسمت العالقات بین الدولة العثمانیة -٦

والدولة المملوكیة فى بدایتھا بالتحالف 
إحتفال الممالیك بسیطرة العثمانیون على القنسطنطینیة .-١
م وقوف العثمانیون إلى جانب الممالیك فى مواجة البرتغال عند أكتشافھ-٢

طریق الرجاء الصالح .
وقوف العثمانیون بجانب الممالیك فى موقعة دیو البحریة فى مواجھة -٣

البرتغال .
سوء األوضاع السیاسیة للصراع على الحكم فیما بینھم .-١بسبب ضعف وانھیار الدولة المملوكیة -٧

سوء األوضاع األقتصادیة ألكتشاف البرتغالیون طریق رأس الرجاء -٢
صالح وتحول طرق التجارة .ال
سوء األوضاع العسكریة ألعتماد الممالیك على األسلحة التقلیدیة -٣
ھزیمة الممالیك فى موقعة دیو البحریة -٤

بسبب قوة اسوار عكا وبسالة اھلھا فى الدفاع عنھا فشل حملة نابلیون على الشام -٨
ألنتشار مرض الطاعون بین الجنود الفرنسین .

لضمان تحصیل الضرائب فى أوقتھا المحددة تباع الدولة العثمانیة نظام األلتزام .إ-٩
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فشل إتفاقیة العریش بین كلیبر -١٠
والعثمانیون 

بسبب تدخل إنجلترا وھو ما ادى لعودة الحرب بین كلیبر والدولة العثمانیة 
.

سیطرت الدولة العثمانیة على القضاء -١
والتشریع فى ظل الحكم العثمانى 

النھا انتزعت السلطة القضائیة من ید األزھر الشریف وتعین قاضى 
القضاة العثمانى 

كانت للحملة الفرنسیة اساب معلنة وغیر -٢
معلنة 

من اسبابھا المعلنة :
حكومة وطنیة یكون تأدیب الممالیك ألضطھاد التجار الفرنسین وإقامة

الحكم فیھا للمصرین .
ومن اسبابھا الغیر معلنة :

قطع الطریق بین أنجلترا ومستعمراتھا فى الھند
إقامة مستعمرة فرنسیة فى مصر 

ان اعضاء الدیوان تعھدوا بعدم القیام باى عمل ضد مصلحة الجیش كانت سلطة دیوان القاھرة استشاریة مقیدة .-٣
تحت الرقابة الفرنسیة .الفرنسى والعمل

استطاعت الحملة الفرنسیة جعل مصر قاعدة لالمبراطوریة الفرنسیة فى الشرق.-١
قطع الطریق بین إنجلترا ومستعمراتھا فى الھند .

اھتم العثمانیون بالتعلیم والثقافة فى مصر .-٢
أزدھار الحیاة العلمیة والثقافیة فى مصر .–بناء مدارس حدیثة –یف لم یقتصر التعلیم على األھر الشر

" قامت الدولة بسن القوانين التى تحرم تجريف التربة نظرا ألضرارها الكبيرة فى الحاضر - ١
والمستقبل فى ضوء هذة العبارة وضح 

النتائج المترتبة على أستمرار تجریفھا .-ة .                      باسباب تجریف الترب-أ
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------
بليون على مصر سراء " فى ضوء هذة العبارة " أعتبرت الحكومة الفرنسية أمر حملة نا- ٢

اجب :
ما االسباب المعلنة لمجىء الحملة .-ما أسم المیناء التى ابحرت منة الحملة ؟       ب-أ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ -----------------------------------------------------------

" تواجة البيئة الصناعية العديد من المشكالت وتسعى الدولة جاهدة لحلها " فى ضوء - ٣
ذلك اجب :

ما ھى المشكالت التى تواجھھا البیئة الصناعیة ؟-أ
ما ھى جھود الدولة لحلھا ؟-ب

---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
 -------------------------------------------------------------

" كان لضعف الدولة العثمانية أثرة الواضح على أوضاع مصر السياسية واإلجتماعية - ٤
واألقتصادية " أجب فى ضوء العبارة عن :

ما مظاھر الحكم العثمانى فى مصر ؟-أ
------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

ما األثار المترتبة على الحكم العثمانى ؟-ب
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ما رأیك فى ترحیل السلطان سلیم األول أمھر الصناع لألستانة ؟-ج

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
" يتميز سكان البيئة الصناعية ببعض الخصائص " فى ضوء هذة العبارة اجب:-٥
ما العادات السلبیة لدى سكان البیئة الزراعیة .-أ

٢..................................................     -١-...........................................................
٤................................................       -٣-..............................................................
٥-..............................................
أنتشار األمراض . –ما ھى جھود الدولة لحل مشكلة البطالة ، تھجیر سكان النوبة -ب

: جھود الدولة لحل مشكلة البطالة :أوال

٢..............................................................          - ١-......................................................................
٤...............................................................     -٣-......................................................................

ثانیا : جھود الدولة لحل مشكلة تھجیر سكان النوبة .
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.................
.ثالثا : جھود الدولة لحل مشكلة أنتشار األمراض 

.............................................................................................................................................



٨٨

 
 
 
 
 

 

فرع ....................-١
.................منخفض ......-٢
ترعة ...........................-٣
السد ............................-٤

 
السھل الفیضى .            -٢العشوئیات                 -١

الھجرة -٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
)أدى تنوع البیئات المصریة إلى تنوع الثروات الطبیعیة بھا               (        -١
تعتمد الزراعة فى الساحل الشمالى على میاة النیل                         (                                 )-٢
صناعة األلومنیوم من الصناعات الھندسیة                                (                                  )-٣
فظة الفیوم بعض المعالم السیاحیة مثل بحیرة قارون           (                                  )تضم محا-٤

 
تجریف التربة الزراعیة .- ٢الھجرة الداخلیة .                  -١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
تنسب الدولة العثمانیة إلى مؤسسھا .............. -١

ثمان بن أرطغرل )ع–سلیم األول –یازید الثانى –(محمد الفاتح 
.١٥١٦أنتصر العثمانیون على الممالیك فى موقعة ......... عام -٢

التل الكبیر )–الریدانیة –أبى قیر البحریة -( مرج دابق  
م بین العثمانیون و.............١٨٠٠تم عقد إتفاقیة العریش -٣

بروست )–نابلیون -مینو-( كلیبر
ثانیة من حى ...............أنطلق ثورة القاھرة ال-٤

المطریة )-عین شمس–األزھر –(بوالق 
تولى ............. الدفاع عن حقوق المصرین لدى الحكام العثمانیون .-٥

السناجق والممالیك ).-العلماء ورجال الدین-الوالة والقضاة–(الصناع والحرفین 
........... باشا.م ١٨١١تولى القیادة العامة لحملة الحجازعام -٦

طاھر )-خسرو–طوسون -(إبراھیم
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لم یقف زعماء الشعب بجانب محمد على فى بدایة حكمة .-١
نجحت حملة فریزر فى تحقیق اھدافھا .-٢

 
حمد على بمذبحة القلعة .قیام م- ٢قیام ثورة القاھرة األولى .                         -١
تدھور الحیاة الفنیة ایام الحكم العثمانى .-٤ضعف وانھیار الدولة المملوكیة .                          -٣

 
مجموعة من الجیش تحمى بلدا او موقعا .-١
لضرائب المفروضة على كل اقلیم من االقالیم .شخص ینوب عن الحكومة فى جبایة ا-٢

 
 

البحر ...............   -١
ترعة ...............-٢
قناطر ..............-٣
فرع.................-٤

 
المصرف -٣الصناعات البسیطة .      -٢الترعة .          -١

 
ندرة النباتات الطبیعیة فى البیئة الزراعیة .-١
تنوع البیئات المصریة .-٢
أھتمام الدولة بإنشاء وزارة للبیئة .-٣
 

% من جملة مساحة مصر (        )٧٥تبلغ مساحة االراضى الزراعیة نحو -١
شجعت الدولة أستخدام األسمدة الكیماویة فى تسمید التربة             (        )-٢
(         )یراعى عند بناء المصانع إتجاھات الریاح                -٣
تتركز صناعة األلومنیوم فى الوجة البحرى                            (         )-٤

 
 

تالفت ھیئات الحكم المحلیة اثناء الحكم العثمانى من ............ قوى .-١
الة األقتصادیة لمصر بعد اكتشاف طریق .............تدھورت الح-٢
سلكت الحملة الفرنسیة طریقھا البرى من االسكندریة عبر........... وصوال للقاھرة .–٣
كانت الحیاة اإلجتماعیة فى العصر العثمانى قائمة على النظام ..................-٤
التى صدرت ضد مشایخ االزھر .أستثنى الشیخ ...........من أحكام اإلعدام -٥
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مذبحة –الحملة الفرنسیة على مصر –موقعة ابى قیر البریة –إتفاقیة العریش –نھایة حكم محمد على فى مصر 
القلعة .

 
األموال التى یحصل علیھا الممالیك من عبور القوافل التجاریة عبر األراضى المصریة .-١
قوات عثمانیة تركھا السلطان سلیم األول فى مصر .........................-٢
إقلیم یحكمة اجنبى یتوطنة ، او یكتفى بأستغاللة أقتصادیا وعسكریا .-٣
یة لتصرف فى األحكام الشرعیة وفقا للمذاھب األربعة .رجل یعین من قبل الدولة العثمان-٤
تجھیز الجیش وتوجیة ألھداف حربیة .-٥

 
أبحرت الحملة الفرنسیة سرا من میناء ..............-١

جاوة )-مرسلیا–لیون –( طولون 
م القائد ...............١٨٠٧ید تولى قیادة الحملة اإلنجلیزیة على رش-٢

مینو )- كلیبر-نلسون–( فریزر 
م ١٥١٧أصبحت مصر والیة عثمانیة بعد موقعة ............. -٣

شبراخیت )–مرج دابق –الریدانیة –( دیو البحریة 
قام محمد على بنفى عمرو مكرم إلى .............-٤

سیوة)–رشید –األسكندریة –( دمیاط 
تولى محمد على باشا حكم مصر عام .............-٥

)١٨٠٦-١٨٠٨-١٨٠٧-١٨٠٥(





 
مدینة ......................-١
قناطر ......................-٢
فرع .......................-٣
.................بحیرة ......-٤

 
رأس المال ) -المواد الخام–الموقع الجغرافى –( الخبرة الفنیة 

  

 
الریف............. % من سكانة .تصل نسبة األمیة فى-١
تعتمد الزراعة فى الواحات على المیاة ....................-٢
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تقلیل االستھالك واألستخدام األمثل للموارد .-١
یعملون .) عام وال٦٠-١٥یقصد بھا عدداألشخاص فى سن ( -٢
بناء ھندسى یشید على مجرى النھر إلتقاء خطر الفیضانات .-٣
مساحة من األراضى تضم مجموعة من المصانع مزودة بالخدمات والمرافق الالزمة .-٤

 
إنشاء الدولة وزارة للبیئة .                            -١

قوعة فى الصحراء الغربیة .یعد منخفض الفیوم بیئة زراعیة رغم و-٢
كثرة المشكالت الصحیة التى تعانى منھا البیئة الزراعیة .-٣

 
 

تولى الممالیك حكم مصر بعد انھیار الدولة ...........-١
دیة )األخش–الصفویة –الفاطمیة –( األیوبیة 

قام الشاب السورى سلیمان الحلبى بقتل القائد..............-٢
بروست )–نابلیون –مینو -( كلیبر

تحالفت الدولة العثمانیة مع الممالیك ضد الخطر ............-٣
الفرنسى )–األنجلیزى –المغولى –( البرتغالى 

عام ...................انفرد محمد على بحكم مصر وبدأ فى تنفیذ سیاسة منذ-٤
 )١٨٠٧-١٨٠٩-١٨٠٤-١٨٠٥(

أصبحت مصر والیة عثمانیة بعد موقعة الریدانیة عام ...............-٥
ق.م )١٥١٧-م١٥١٧-م١٦١٧–م ١٥١٦( 

أرسل محمد على حملة على بالد الحجاز بقیادة ابنة.........-٦
طوسون )–مكرم –مراد بك - ( إبراھیم

 
م .١٤٩٨لم یتم إكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح عام -١
أھتمت الدولة العثمانیة بالعلوم العقلیة والریاضیات والطبیعة .-٢

 
دیة بمصراثناء الحكم العثمانى فى تدھور حتى مجىء الحملة الفرنسیة       (      )ظلت األوضاع االقتصا-١
بعد مذبحة القلعة فر الباقیون من الممالیك إلى لبیا                                                        (      )-٢
قوى                                  (     )تألفت ھیئات الحكم المحلیة بمصرأثناء الحكم العثمانى من خمس -٣
تالف دیوان القاھرة من كبار المشایخ فقط .-٤

 
تعد النتائج العلمیة والثقافیة للحملة الفرنسیة من أبرز واعظم النتائج .-١
أزدھار دولة الممالیك فى مصر والشام .-٢
.م ١٨٠٧فشل الحملة اإلنجلیزیة على مصر -٣
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أوال : الجغرافيا
السؤال األول : ( أ ) أمامك خریطة صماء لمصر أكتب مدلول األرقام التى أمامك :

فرع ..............-١
منطقة زراعیة فیضیة ...........-٢
خلیج ..............-٣
الصحراء .................-٤

( ب ) بم تفسر :
لنسیج بالدلتا بمصر .تركز صناعة الغزل وا-١
تناقص مساحة األراضى الزراعیة فى السنوات األخیرة لمصر .-٢
أھتمام الدولة بالتعلیم الفنى والصناعى .-٣

السؤال الثانى : أكتب كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحیحة ، وكلمة ( خطأ ) أمام العبارة الخاطئة مع التصویب :
السكندریة والقاھرة .تتركز صناعة األلومنیوم فى ا-١
التكلفة الزائدة لمصادر الطاقة من مشكالت البیئة الصناعیة .-٢
یقل سكان البیئة الزراعیة فى المحافظات القریبة لنھر النیل .-٣
من أھم الحبوب الغذائیة لمصر القمح والقطن واألرز .-٤
حفر الخشب والسجاد من الصناعات الكیمائیة .-٥
ن العوامل البشریة لقیام الصناعة .رأس المال م-٦

: سكان البيئة الزراعية وسكان البيئة الصناعية من حيث العادات والتقاليد قارن بين( ب ) 
يجابية اإل

  
١-..................................................
٢-.........................................................
٣-...........................................................
٤-..........................................................

١-................................................
٢-..................................................
٣-....................................................
٤-......................................................

ثانيا : التاريخ :
السؤال الثالث : ( أ ) أختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :

كم العثمانى فى مصر قائما على النظام........... كان نظام الح-١
الدیمقراطى )–األستبدادى –الطبقى –( الحزبى 

نجح الفرنسیون فى احتالل األسكندریة رغم مقاومة حاكمھا ...... -٢
عبد هللا الشرقاوى )–عمرو مكرم –الشیخ السادات –( محمد كریم 

لیك على السلطة بعد جالء الحملة الفرنسیة عن مصر وتناسوا قوة.......                      تصارع األنجلیز والعثمانیون والمما-٣
على بك الكبیر )–محمد على –السلطان العثمانى –( الشعب المصرى 

كان ....... یتم جلبھم غلمانا بواسطة التجار ویشتریھم السالطین .-٤
الملتزمون )–الممالیك –الحفرفین –( السالطین 

أطلق الفرنسیون على معركة ........ أسم معركة األھرام -٥
شبراخیت )–ابى قیر –الصالحیة –( أمبابة 
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( ب ) صوب ما تحتة خط :
لمیالدى .منتصف القرن الخامس عشر ااتبع العثمانیون نظام األلتزام على الفالحین فى -١
بترحیل امھر الصناع لألستانة .محمد الثانىقام السلطان -٢
ھى الحد الفاصل لنھایة دولة الممالیك .مرج دابقكانت معركة -٣
لمدة ثالث سنوات .كان یتم تعین قاضى القضاة فى العصر العثمانى -٤
م.١٨٠٧التصدى للحملة األنجلیزیة عام دمیاط فىنجح أبناء -٥

الرابع : ( أ ) أكتب المفھوم الذى تشیر إلیة كل عبارة مما یلى :السؤال
أستیالء دولة على دولة أخرى قھرا .-١
مجموعة من الجیش تحى بلدا أو موقعا .-٢
الشخص الذى ینوب عن الحكومة فى جبایة الضرائب .-٣

ثورة القاھرة األولى والثانیة من حیث مركز الثورة والنتائج .( ب ) قارن بین :

النموذج الخامس

أوال : الجغرافيا :
السؤال األول : ( أ ) أمامك خریطة صماء لمصر ، أجب عن األرقام التى امامك :

ترعة .............-١
القناطر ............-٢
البحر ...............-٣
نھر ..................-٤

النشاط الزراعى ).–البیئة الصناعیة –( البطالة ( ب ) أكتب المفھوم الجغرافى :

السؤال الثانى : ( أ ) أكمل العبارات التالیة :
تمدنا البیئة ............ بالمعادن .-١
زراعیة ......................من الخصائص األقتصادیة لسكان البیئة ال-٢
من المواد الخام الحیوانیة ..............-٣
من الصناعات الكمیائیة صناعة .....................-٤

( ب ) ما النتائج المترتبة على :
ھجرة سكان الریف إلى البیئة الصناعیة -٢تنوع األنشطة األقتصادیة فى البیئة الصناعیة             -١
إزالة الطبقة السطحیة الخصبة من التربة .-٣

ثانیا : التاریخ :

ثورة القاهرة الثانيةثورة القاهرة األولىوجة المقارنة 
مركز الثورة 

النتائج 
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السؤال الثالث : أكمل العبارات التالیة :
تم تحطیم األسطول الفرنسى فى معركة ابى قیر البحریة على ید القائد األنجلیزى ...........-١
..............المشایخ وزعماء مصر بزعامة.١٨٠٥دعم  تولیة محمد على حكم مصر عام -٢
م على ید السلطان ................١٤٥٣تم فتح القنسطنطینیة عاصمة الدولة البیزنطیة عام -٣
م مكیدة للقضاء على ................١٨١١دبر محمد على فى مارس -٤

( ب) بم تفسر :
م .١٧٩٨إرسال فرنسا حملتھا على مصر عام -١
م .١٨٠٠ارس قیام ثورة القاھرة الثانیة م-٢
أزدھار دولة الممالیك وتمتعھا بالثراء األقتصادى .-٣

السؤال الرابع : ( أ ) أكتب كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحیحة ، وكلمة ( خطأ ) أمام العبارة الخاطئة مع 
التصویب :

تولى الجینرال مینو قیادة الحملة بعد وفاة كلیبر .-١
رة وفنون وأثار فى عصر سالطین الممایك .تدھورت الحیاة الفنیة من عما-٢
قام العثمانیون بشنق طومان باى على باب زویلة .-٣
حكم نابلیون على ستة من مشایخ األزھر اإلعدام وكان منھم الشیخ السادات .-٤

( ب ) ما النتائج المرتبة على :
الحملة الفرنسیة على مصر من الناحیة العلمیة والثقافیة .-١
ن قاضى القضاة العثمانى فى مصر .تعی-٢
معركة الصالحیة  بین الممالیك وقوات الحملة الفرنسیة .-٣

النموذج السادس
السؤال األول : ( أ ) أمامك خریطة صماء ، أجب عن األقام التى أمامك :

الصحراء.................-١
ترعة غرب الدلتا .................-٢
...................قناطر .........-٣
خلیج ...............................-٤

( ب ) ماذا یحدث لو لم :؟
یتم إلقاء مخلفات المصانع السائلة فى المجارى المائیة ونھر النیل .-١
تنوع البیئات المصریة .-٢

منطقة صناعیة ).–: ( سد ( ج ) أعط تعریفا صحیحا لكل من المھفومین التالین

ؤال الثانى : ( أ ) أكمل العبارات التالیة :الس
تعتمد الزراعة فى ........... على میاة األمطار الشتویة .-١
ترتفع نسبة .......... فى تربة وادى النیل والدلتا .-٢
أنتشار المناطق العشوائیة یسھم فى أرتفاع ...........-٣
..........من العوامل البشریة لقیام الصناعة .........-٤

( ب ) ما النتائج المترتبة على :
إنتشار المناطق السیاحیة فى البیئة الزراعیة .-٢الزواج المبكر لإلناث .              -١
توسع الدولة فى إنشاء المناطق الصناعیة .-٣

عبارة الخاطئة مع السؤال الثالث : ( أ ) أكتب كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحیحة ، وكلمة ( خطأ ) أمام ال
التصویب :

من الصناعات المعدنیة صناعة الحدید والصلب وصناعة األسمدة .-١
تتركز صناعة السكر فى محافظات أسیوط وسوھاج وقنا .-٢
تسھم البیئة الصناعیة فى أرتفاع المستوى اإلجتماعى والتعلیمى للسكان .-٣
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بالزراعة وتربیة الحیوان .المحافظات الحضریة ھى التى یعمل معظم سكانھا-٤
( ب ) بم تفسر :

أھمیة البیئة الزراعیة للبیئة الصناعیة .-٢تنوع البیئات المصریة .                 -١
أھمیة تكامل البیئات المصریة .-٣


( أ ) أكمل العبارات التالیة ::السؤال الرابع 

م .١٥١٧نذ عام أصبحت مصر والیة ......... م-١
كان من مھام الوالى العثمانى إرسال ............ المفروضة على البالد .-٢
كانت الحیاة اإلجتماعیة قائمة فى مصر على النظام .............-٣
دخل الفرنسیون مدینة القاھرة بعد معركة ..................-٤
الحملة ................ من مصر .تعاون اإلنجلیز مع الدولة العثمانیة إلخراج -٥

( ب ) أكتب ما تشیر إلیة كل عبارة من العبارات التالیة :
الفرق بین ما یدفعة الملتزم للحكومة وبین ما یجمعة من الفالحین .-١
الضرائب التى كان یحصل علیھا الممالیك من مرور القوافل التجاریة .-٢
لة أقتصادیا وعسكریا .إقلیم یحكمة أجنبى ویكتفى بأستغال-٣
شخص یعین من قبل الدولة العثمانیة لكى یتولى السلطة القضائیة .-٤
تجھیز الجیش وتوجیھة ألھداف حربیة .-٥

السؤال الخامس : ( ا ) ما النتائج المترتبة على :
الحملة الفرنسیة على مصر من الناحیة السیاسیة .-١
مصر .أنظمة الحكم واإلدارة العثمانیة ل-٢
أكتشاف البرتغالیون طریق رأس الرجاء الصالح .-٣

( ب ) ما رأیك فى :
دخول نابلیون وجنودة الجامع األزھر بخیولھم .        -١

إبقاء السلطان سلیم األول على الممالیك فى إدارة األقالیم المصریة .-٢

النموذج السابع

أوال : الجغرافيا :
مامك خریطة صماء لمصر ، أكتب مدلول األرقام التى امامك :السؤال األول : ( أ ) أ

واحة ...........................-١
منطقة زراعیة فیضیة ..................-٢
ترعة .........................-٣
شبة جزیرة ........................-٤

( ب ) " تعانى البيئة الصناعية فى مصر من العديد من 
أجب :المشكالت " فى ضوء هذة العبارة 

ما اھم مشكالت البیئة الصناعیة .-١
ما ھى جھود الدولة لحل ھذة المشكالت .-٢
ما رأیك فى جھود الدولة لحل ھذة المشكالت .-٣

السؤال الثانى : ( أ ) أكمل الجمل التالیة :
تعرف  الھجرة بانھا .............................-١
عات تعتمد غلى األالت الحدیثة ویقل فیھا األعتماد على األیدى العاملة ھى ...............صنا-٢
السھل الذى یتكون من ترسیب التربة الطینیة التى ینقلھا نھر النیل من منابعة ھو................-٣
إزالة الطبقة السطیحة من تربة األراضى الزراعیة .-٤

( ب ) بم تفسر :
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الدولة لعدد من مشروعات الرى على مجرى نھر النیل .إقامة-١
أھمیة رأس المال فى البیئة الصناعیة .-٣قیام صناعة الفخار فى البیئة الزراعیة .              -٢

ثانیا : التاریخ :
أ ) صوب ما تحتة خط :(السؤال الثالث 

األسكندریة قام محمد على بنفى عمر مكرم إلى -١
.سلیم األوللدولة العثمانیة لمؤسسھا تنسب ا-٢
م .١٨٠٠إتفاقیة العریش عام األنجلیز عقد كلیبر مع -٣
الدولة الفاطمیة .تولى الممالیك حكم مصر والشام بعد إنھیار -٤
حى األزھر .أنطلقت ثورة القاھرة الثانیة من -٥

( ب ) أكمل العبارات التالیة :
الدفاع عن حقوق الشعب لدى الحكام .تولى ......................-١
أستثنى الشیخ ............... من أحكام اإلعدام التى صدرت ضد ىبعض مشایخ األزھر .-٢
م على ید أبناء مدینة ..............١٨٠٧جاء الكفاح والجھاد ضد الحملة األنجلیزیة عام -٣

ھزیمة .شنق طومان باى على باب زویلة  بعد ( ج ) ما رأیك فى :
السؤال الرابع : ( أ ) بم تفسر :

م .١٨١١تخلص محمد على من الممالیك فى مذبحة القلعة عام -١
إنشاء نابلیون دیوان القاھرة .-٢
تطلع الممالیك إلى األستئثار بحكم مصر بعد جالء الحملة الفرنسیة .-٤أزدھار دولة الممالیك .              -٣

لمعلنة والغیر معلنة للحملة الفرنسیة على مصر .( ب ) أذكر االسباب ا

ثامنالالنموذج 

أوال : الجغرافيا :
السؤال األول : ( ا ) أمامك خریطة صماء لمصر ، أكتب مدلول األرقام التى أمامك :

البحر .................-١
ترعة .................-٢
السد .................-٣
...........الصحراء ....-٤

( ب ) أكمل العبارات التالیة :
تسھم الصناعة فى زیادة ...................-١
طلب السكان المحلین للمنتجات الصناعیة یعرف بالسوق ....................-٢
یزدھر النشاط السیاحى فى البیئة الزراعیة ومنھا أثار منطقة .................بالشرقیة .-٣
البیئة الزراعیة بــ............سطحھا فى الوادى و..............تتمیز-٤
یجب بناء المصانع بعیدا عن المناطق .................-٥
تصل نسبة األمیة فى مصر أكثر .............. سكانھا .-٦

السؤال الثانى : صوب ما فوق الخط :
یام الصناعة .فى قالعوامل البشریةمصادر الطاقة المتجددة من -١
.لزراعیة یتجة عدد كبیر من المھاجرین نحو الدول العربیة ا-٢
المحافظات الطاردة للسكان .القاھرة واالسكندریة من -٣
ملیون نسمة .٣.٥نحو یعمل فى مجال الصناعة -٤

( ب ) بم تفسر :
أھتمام الدولة بالتوسع فى إنشاء المزارع السمكیة .-١
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لنقل فى البیئة الصناعیة .أھمیة وسائل ا-٢
تلوث المیاة فى المجارى المائیة لنھر النیل .-٣

ثانیا التاریخ :
السؤال الثالث : ( ا ) أكمل العبارات التالیة :

أطلق الفرنسیون على معركة األھرام معركة ..........................-١
....................تكون دیوان القاھرة الذى أنشأة نابلیون من ........-٢
تخلص محمد على من الممالیك فى ..................-٣
كان قاضى القضاة العثمانى یعین لمدة ..................-٤

( ب ) بم تفسر :
عانى الفالح المصرى كثیرا فى العصر العثمانى .       -١

تكتمت الحكومة الفرنسیة أخبار حملتھا على مصر .-٢
: لم تفقد فرنسا فى حروبھا مع أنجلترا .ماذا یحدث إذا لو( ج )

السؤال الرابع : أكتب المفھوم الذى تشیر إلیة كل عبارة مما یلى :
طریق بحرى یدور حول قارة أفرقیا من جھتى الجنوب والغرب -١
نائب السلطان فى الوالیة ومقرة القلعة .-٢
أستیالء دولة على دولة أخرى قھرا .-٣
تغیر أساسى فى األوضاع السیاسیة واإلجتماعیة یقوم بة الشعب .-٤

السؤال األول : أكمل العبارات التالیة :
تعتمد الزراعة فى الواحات على المیاة .................-١
إنخفاض نسبة األمیة من خصائص البیئة .....................-٢
لبیئة الزراعیة صناعة ...............من أشھر الصناعات الحرفیة فى ا-٣
من المعالم السیاحیة بمحافظة الشرقیة أثار حضارة ....................-٤
من العوامل الطبیعیة لقیام الصناعة .........................-٥
تمدنا البیئة ............ بالمعادن المختلفة .-٦
..........تولى محمد على حكم مصر عام .......-٧
الوالى ھو ..............................................-٨
عقدت إتفاقیة العریش بین ...............و................. عام .........-٩

ھزم الممالیك فى موقعة دیو البحریة عام ............. على ید .......-١٠
............... عام ..........نفى محمد على السید عمر مكرم لمدینة -١١
تولى .............. قیادة الحملة اإلنجلیزیة على رشید .-١٢
تعد صناعة السجاد الیدوى من الصناعات .....................-١٣
من أھم الترع فى شرق الدلتا ............ ، وفى غرب الدلتا ........-١٤
بر ترعة ...............تصل میاة النیل لمنخفض الفیوم ع-١٥
تعتمد الزراعة فى السواحل الشمالیة على .............-١٦
توفر لنا البیئة الساحلیة .................-١٧
تولى .................. الدفاع عن حقوق الشعب لدى الحكام .-١٨
فرض الممالیك ضرائب تسمى .......... على التجارة المارة بمصر -١٩
من إنجازات الحملة الفرنسیة كتاب .............-٢٠
إتبع العثمانیون نظام .................. لجمع الضرائب .-٢١
أعتمد الحكم العثمانى على عنصر ........... لضمان أستمرار أحتاللھم لمصر .-٢٢
من العوامل البشریة لقیام الصناعة .............و.............-٢٣
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صناعات البسیطة ...........و..........من ال-٢٤
ولد محمدعلى فى مدینة ........... شمال ............... عام .........م-٢٥
قاوم أھالى األسكندریة الفرنسیون بقیادة حاكمھم ..........-٢٦
أطلق الفرنسیون على معركة ........... أسم معركة األھرام .-٢٧
للسكر .............و.............من المحاصیل المنتجة-٢٨
توفر البیئة الزراعیة للبیئة الصناعیة ...............-٢٩
تصارع اإلنجلیز والعثمانیون والممالیك على حكم مصر وتناسوا قوة ............-٣٠
كان یتم جلب .......... بواسطة التجار ویشتریھم السالطین .-٣١
الد الحجاز بقیادة .................أرسل محمد على حملة لب-٣٢
فشلت الحملة الفرنسیة فى الشام فى فتح مدینة ..........-٣٣
أصبحت مصر والیة عثمانیة بعد موقعة ..........عام ........-٣٤
تعد مدینة ......... من أكثر المناطق جذبا للمھاجرین .-٣٥
عند ............حدثت أول مواجھة بین الفرنسیون والممالیك -٣٦
أندلعت ثورة القاھرة الثانیة عام ........ فى حى ...........-٣٧
كانت من مھام الوالى العثمانى إرسال ........ المفروضة على البالد .-٣٨
تولى الممالیك حكم مصر بعد إنھیار الدولة ..........-٣٩
........من األسباب الظاھریة للحملة الفرنسیة تأدیب .....-٤٠

السؤال الثانى : بم تفسر :
ھزیمة الممالیك فى موقعة إمبابة .-١
إنشاء نابلیون دیوان القاھرة .-٢
تدھور الحیاة الفنیة فى العصر العثمانى .-٣
تكتمت الحكومة الفرنسیة أخبار حملتھا على مصر .-٤
ضعف وإنھیار دولة الممالیك فى مصر والشام .-٥
لیون على الشام .فشل حملة ناب-٦
عمل معظم سكان البیئة الزراعیة بالزراعة .-٧
أھمیة البیئة الصناعیة لسكان مصر .-٨
تعتبر القاھرة من أكثر المناطق جذبا للمھاجرین فى البیئة الزراعیة .-٩

توتر العالقة بین الدولتین العثمانیة والمملوكیة .-١٠
و الصحارى .قلة السكان فى المناطق الممتدة نح-١١
تعد النوبة منطقة جذب سیاحى .-١٢
ندرة النباتات الطبیعیة فى البیئة الزراعیة .-١٣
معدل الزیادة السكانیة فى البیئة الزراعیة أعلى من المناطق الحضریة -١٤
مجى الحملة الفرنسیة على مصر .-١٥
تنوع الصناعات الحرفیة فى البیئة الزراعیة .-١٦
ل النقل من العوامل المھمة لقیام الصناعة .تعد وسائ-١٧

السؤال الثالث : ما النتائج المترتبة على :
تحطیم األسطول الفرنسى فى موقعة أبى قیر البحریة .-١
ترحیل السلطان سلیم األول أمھر الصناع إلى االستانة .-٢
اإلفراط فى أستخدام األسمدة والمبیدات.-٣
للمدن .ھجرة السكان من الریف -٤
.١٨٠٠رفض إنجلترا إتفاقیة العریش -٥
أعتماد الممالیك على األسلحة التقلیدیة .-٦
موقعة أبى قیر البریة .-٧
سیطرة الدولة العثمانیة على القضاء والتشریع فى مصر .-٨
م .١٨٠٠ثورة القاھرة الثانیة -٩



٩٩

ثورة القاھرة األولى .-١٠
ة اإلجتماعیة .الحملة الفرنسیة من الناحی-١١
أكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح .-١٢
الحملة الفرنسیة من الناحیة السیاسیة .-١٣
إلقاء مخلفات المصانع فى نھر النیل .-١٤

السؤال الرابع : ما المقصود بالمفاھیم التالیة :
الزیادة الطبیعیة .-٢الصناعة .                -١
العشوائیات .-٤المستعمرة .            -٣
طرق تجاریة بحریة .-٥
البیئة الزراعیة .-٧قاضى القضاه.             -٦
فائض األلتزام .- ٩الملتزم .                    -٨

العشوائیات .- ١١الترعة .                  -١٠
تجریف التربة .-١٣البطالة .                      -١٢

: برھن تاریخیا على صحة العبارات التالیة :السؤال الخامس
بدأت العالقات بین الدولتین العثمانیة والمملوكیة بدایة طیبة .-١
كانت للحملة الفرنسیة أثار إجتماعیة وثقافیة إیجابیة .-٢
تدھور األقتصاد المصرى فى العصر العثمانى .-٣
م .١٨٠٥أنتصرت اإلرادة الشعبیة إنتصارا رائعا عام -٤

السؤال السادس : قارن بین :
ثورتى القاھرة األولى والثانیة من حیث موقف الفرنسین من كل منھما .-١
موقف محمد على من الزعامة الشعبیة قبل وبعد تولیة الحكم .-٢
موقعتى مرج دابق والریدانیة من حیث األطراف والنتائج .-٣
حیث مھمة كل منھما .الوالى العثمانى والحامیة العثمانیة من-٤
العادات اإلیجابیة لسكان البیئة الزراعیة والصناعیة .-٥
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أجب عن األرقام التى امامك :
بحیرة قارون .-٤محمیة الصحراء البیضاء .        -٣محمیة العمید .           -٢محمیة الزرائیق .       -١
جبل العوینات .-٨محمیة طابا .              -٧حمیة وادى الجمال م-٦محمیة جبل علبة .      -٥
ھضبة ماریماریكا .- ١٠سالسل جبال البحر األحمر .            -٩

وادى العالقى .- ١٢وادى قنا.                                  -١١
ھضبة العبابدة -١٥ھضبة العجمة .           -١٤ھضبة التیة .                 -١٣
نھر النیل .-١٨أقلیم مریوط .            - ١٧البحر المتوسط .              -١٦
مدینة رفح .-٢٠مدینة السلوم .                 -١٩

أجب عن األرقام التى أمامك :
البحر األحمر .-٢٣مدینة األردن .       -٢٢مدینة فلسطین .              -٢١
حقل بترول المرجان .-٢٦ساحل خلیج العقبة .        -٢٥ساحل خلیج السویس .       -٢٤
محمیة البرلس .-٢٨حقل بترول ابو ماضى فى الدلتا           -٢٧
.منطقة استخراج منجنیز : ام بجمة -٣٠منخفض القطارة .                              -٢٩
بحیرة البردویل -٣٢بحیرة ناصر .                                    -٣١
محمیة جنوب سیناء : رأس محمد-٣٣
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